
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

leveringsvoorwaarden All Phone vof handelend onder de naam APevents. Op verzoek worden de volledige 
leveringsvoorwaarden gratis toegestuurd. 

 
De huurder is ten alle tijde aansprakelijk voor gehuurde materialen. 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden. 
Lid1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten 
terzake huur en verhuur, door APevents, gevestigd te Eindhoven, aangegaan. 
Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de huurder het aanbod van Apevents inzake de verhuur mondeling heeft 
geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het 
aanbod van APevents inzake verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst. 
Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien 
deze schriftelijk tussen APevents en huurder zijn overeengekomen. 
Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden APevents te worden aangemerkt als opdrachtnemer 
i.p.v. verhuurder en dient huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever. 
  

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden; the battle of forms 
Lid 1. APevents aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 
Lid 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten 
echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van APevents onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van 
APevents strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 
Lid 3. Algemene voorwaarden worden slecht door APevents aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts 
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene 
voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per 
transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing 
zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van APevents. 
  

Artikel 3. Duur van de overeenkomst 
Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen.  
Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 
  

Artikel 4. Leveringstermijnen 
De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als richtlijn.  

Artikel 5. Meerwerk 
Lid 1. APevents behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
Lid2. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor 
verrekening in aanmerking. 
Lid 3. Door APevents te maken onkosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door 
APevents van de gesloten overeenkomst, mogen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
  

Artikel 6. Verplichtingen huurder 
De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten 
overeenkomst te gebruiken.  

Artikel 7. Reparatie 
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van ontaalkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of 
enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan 
de huurder in rekening gebracht.  
  

Artikel 8. Verzekering 
Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze 
ter beschikking van de huurder zijn gesteld. 
Lid 2.De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, 
beschadiging, brand etc. 
  

Artikel 9. Schade en gebreken 
Lid 1. De huurder/opdrachtgever is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan APevents te 
melden.  



 
 

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
Lid 1. APevents is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg 
van: 
a. Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. 
b. Daden of nalatigheden van de huurder, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn 
gesteld. 
Lid 2. Voor schade die de opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken 
veroorzaakt, is APevents nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal APevents terzake van alle aanspraken van 
derden vrijwaren. 
  

Artikel 11. Overmacht 
Lid 1. Een tekortkoming kan APevents niet worden toegerekend. Indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. 
Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, 
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of beschadiging van 
goederen bij transport naar APevents of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van 
APevents, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, 
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van APevents, dan wel in de middelen van vervoer van 
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, 
leveren voor APevents overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei 
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 
Lid 3. APevents is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te 
annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te 
bestaan. 
  
  

Artikel 12. Betaling 
Lid 1. Betaling dient te uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Indien uw opdracht op vooruitbetaling staat en de betaling niet gedaan is op afgesproken datum 
heeft apevents het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren. 
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient de 
betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn. 
Lid 2. Indien niet binnen voorgemelde termijn na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 
heeft apevents het recht om de wettelijk geldende rente te vorderen dan wel de opdracht te annuleren. 
Lid 3. Wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te 
verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de 
opdrachtgever jegens APevents onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de 
factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.  

Artikel 13. Wijzigingen van de voorwaarden. 
APevents is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 
aangekondigde tijdstip van in werking treden. APevents zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. 
Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem 
de wijziging is medegedeeld. 
  

Artikel 14. Toepasselijk recht 
Op alle door APevents gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt 
geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht. 
  

Artikel 15. Geschillen 
Elk geschil tussen APevents en opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts een van beiden een probleem als 
geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Noord-Brabant. In geval de 
kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Eindhoven. Deze bepaling laat onverlet de 
bevoegdheid van APevents om de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke 
Internationale Recht bevoegd is. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Brabant. Kennedylaan 2  5612AB Eindhoven. 
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