
ALGEMENE HANDELS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

Algemene handels- en leveringsvoorwaarden LedUpp B.V. gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht onder nr. 78048451 
 
1. Definities 
-Opdrachtnemer: LedUpp BV, de gebruiker van deze algemene    
handels- en leveringsvoorwaarden. 
-Opdrachtgever: ieder (potentiële) wederpartij van Opdrachtnemer. 
-Overeenkomst: de overeenkomst tussen LedUpp BV en de 
Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn. 
-Mobile Billboards: analoge en digitale reclamedragers die tegen 
betaling aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voor 
het communiceren van content. 
-Handleiding: Het document dat o.a. instructies verstrekt t.a.v. 
(veilig) gebruik, (de)montage en veiligheidsvoorschriften betreffende 
het van toepassing zijnde type Mobile Billboard.  
 
2. Toepasselijkheid 
Deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle leveringen van goederen, verhuur van goederen, 
aannemingsovereenkomsten en verrichtingen van diensten ten 
behoeve van Opdrachtgever, behoudens schriftelijk 
overeengekomen wijzigingen. Een verwijzing door Opdrachtgever 
naar haar voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen. 
  
3. Opties, offertes en overeenkomsten 
a. Vrijblijvendheid. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en 
opties zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 
dagen. Offertes en opties worden bevestigd in de overeenkomst 
onder voorwaarde van prijswijzigingen. 
b. Herroepen. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst te 
herroepen binnen 5 werkdagen na aanvaarding van de offerte door 
Opdrachtgever. In dat geval komt er tussen partijen geen 
overeenkomst tot stand.  
c. Afwijkende afspraken. Afspraken met en toezeggingen van 
medewerkers van Opdrachtnemer, welke afwijken van de 
onderhavige algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer niet 
bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door 
Opdrachtnemer zijn bevestigd. 
d. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de Opdrachtgever 
zijn verstrekt, Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste 
weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft 
verstrekt. 
e. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals 
tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo 
nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven 
(intellectueel) eigendom van de Opdrachtnemer. 
 
4. Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in 
gegeven opdrachten 
a. Eerst op het moment dat de Opdrachtnemer mondeling of 
schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden 
komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst 
voortvloeiende verbintenissen van partijen. 
b. De Opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet 
tijdig of niet volledig ontvangen door de Opdrachtnemer van zijn 
mededelingen. 
c. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de 
gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de 
Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn 
geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht. 
d. De Mobile Billboards blijven eigendom van Opdrachtnemer tenzij 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders heeft bepaald. De 
Opdrachtgever moet zorgvuldig met de Mobile Billboards omgaan 
en deze zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, 
beschadiging en diefstal. 
e. Bij diefstal van een Mobile Billboard, brengt de Opdrachtgever 
Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte. De Opdrachtgever blijft 
de vergoedingen voor gebruik onverkort verschuldigd. 
f. Alle kosten die verband houden met herplaatsing zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. 
g. Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten 
behoeve van de benodigde energie voor de Mobile Billboards. De 
kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
h. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer 
werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding 
daarvan uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te 
brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de 

Opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De 
Opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte 
gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 
i. De Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan 
wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de 
inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de 
oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 
 
5. Annuleringen 
a. De Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te 
annuleren voordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de 
overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de 
Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade 
wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij 
tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de Opdrachtnemer 
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van 
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, 
ingeroepen diensten en opslagkosten. 
 
6. Aansprakelijkheid 
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en 
interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
2. Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens 
ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege 
Opdrachtgever te werk zijn gesteld of onbevoegden waaronder 
vandalen. 
3. Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van het door 
Opdrachtnemer opgeleverde werk; 
4. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens. 
5. Door de gevolgen van een overschrijding van de maximale 
windbelasting, waarbij geen sprake is van herstelgarantie en/of 
waarbij er sprake is van schade die niet onder de herstelgarantie 
valt. 
6. Wanneer er sprake is van hetgeen zoals gesteld in artikel 19 lid f. 
7.Wanneer er sprake is van hetgeen zoals gesteld in artikel 21. 
8. Het door Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig 
overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, tenzij 
kan worden aangetoond door Opdrachtgever dat dit niet, niet tijdig 
of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder 
de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met 
inachtneming van normale oplettendheid en bij normale 
bedrijfsvoering niet was voorgevallen.  
9. Wanneer er door Opdrachtgever afgeweken wordt van hetgeen 
zoals bedoeld in artikel 23 lid b. 
b. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge 
van beschadiging, verminking of verlies aan het werk en/of 
eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover 
ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door 
Opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen 
werkzaamheden, met dien verstande dat Opdrachtnemer nimmer 
gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten 
hoogste het factuurbedrag der geleverde diensten. Opdrachtnemer 
is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, 
verplicht. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn geleden 
bedrijfs- en gevolgschade en/of indirecte schade te vergoeden. 
c. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige 
toepassing. 
d. Indien aan twee of meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk wordt 
geleverd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige 
nakoming der door hen gesloten overeenkomst. 
e. De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor 
zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te 
maken of te beperken. 
f. De Opdrachtgever zal zijn recht om de Opdrachtnemer voor de in 
lid b van dit artikel bedoelde schade aansprakelijk te stellen 
verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan. 
g. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle 
aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of 
onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden 
of leveringen samenhangen. 
h. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de 
Mobile Billboards en/of andere ter beschikking gestelde zaken van 
Opdrachtnemer die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis 
tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de 
huur van de Mobile Billboards, waaronder maar niet beperkt tot 
vandalisme, diefstal, schade veroorzaakt door voertuigen alsmede 
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schade als gevolg van overschrijding van de maximale 
windbelasting zoals bedoeld in artikel 19 en waarbij geen sprake is 
van herstelgarantie zoals bedoeld in artikel 20. 
 
7. Auteursrechten etc. 
a. De Opdrachtgever garandeert de Opdrachtnemer dat door de 
uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten 
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of 
andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op 
het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële 
eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige 
daad. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer zowel in als 
buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze 
wetten of regelgeving geldend kunnen maken. 
b. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking 
tot van de Opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte 
werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de 
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom 
aan de Opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het 
aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrachtgever zelf of 
van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De 
Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien 
beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer 
in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid 
waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch 
aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen 
worden gesteld, noch door de Opdrachtgever zelf mogen worden 
bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten - 
openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - 
is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk 
uitsluitend aan de Opdrachtnemer voorbehouden. 
c. Bij overtreding als bedoeld in lid b van dit artikel gestelde verbeurt 
de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete 
van €250,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe 
een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de 
Opdrachtnemer op vergoeding door de Opdrachtgever van alle voor 
de Opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade. 

 
8. Wijze van uitvoering opdracht 
a. De Opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven 
opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. 
b. Indien de opdracht omvat het plaatsen van Mobile Billboards en 
dergelijke, dient de Opdrachtgever er zorg voor te hebben 
gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en 
dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is 
voldaan. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle 
schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid 
ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de 
Opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting niet voldaan heeft. 
c. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven 
opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des 
woords. Dit laat onverlet, dat de Opdrachtgever er jegens de 
Opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden 
(mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere 
zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoek 
plicht ter zake rust uitsluitend op de Opdrachtgever. Dergelijk 
onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht 
behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst 
anders blijkt.  
d. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de werkzaamheden 
en alles wat daarmee samenhangt, zal de Opdrachtnemer voor 
rekening van de Opdrachtgever en mede ten behoeve van de 
Opdrachtgever een verzekering afsluiten.  
De Opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak 
is, verhard is voor zwaar materieel en dat er geen obstakels, 
begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uit- voering van de 
werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken.  
e. De Opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de 
Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden 
aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, 
indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering 
van de opdracht bevordert. 
f. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de 
Opdrachtnemer werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de 
Opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals 

omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, 
wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de 
administratie van de Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat 
deze werkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever zijn 
verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op 
tussentijds overleg tussen de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever. 
 
9. Overmacht 
a. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten 
gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder 
begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, 
mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, 
ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, 
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, 
verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, 
stremming van vervoer, defecten aan machinerieën waaronder de 
Mobile Billboards, niet-levering van noodzakelijke materialen en 
halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie of 
bij de totstandkoming van (mobiel) internet/UMTS verbindingen, 
alles zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer als bij 
ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat 
de Opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze 
op de overeengekomen wijze na te komen. 
b. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit 
veiligheidsoverwegingen van de Opdrachtnemer door enige 
omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht 
(verder) uitvoert, heeft de Opdrachtnemer het recht de nakoming 
van zijn verplichtingen op te schorten. 
c. De Opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid a 
of lid b van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen 
voor de Opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige 
schade. 
 
10. Aanleveren digitaal bestand en (druk-)proeven 
a. Indien het drukwerk door Opdrachtnemer wordt verzorgd, dient 
Opdrachtgever ervoor te zorgen dat het digitale bestand minimaal 3 
weken voor plaatsingsdatum  is aangeleverd bij de Opdrachtnemer 
om tijdige plaatsing te kunnen garanderen. De uiterste 
aanleverdatum staat vermeld op de door Opdrachtnemer 
uitgebrachte overeenkomst. Indien de minimale aanlevering termijn 
van het digitaal bestand wordt overschreden dan zijn extra kosten 
die gemaakt moeten worden voor het alsnog tijdig laten drukken en 
het plaatsen, voor rekening van  Opdrachtgever met een minimum 
van €150,00. Het niet of te laat en/of onjuist aanleveren van het 
digitale bestand kan leiden tot een latere plaatsing datum of tot het 
geheel niet plaatsen van de Mobile Billboards waarbij geen 
aanspraak kan worden gemaakt op geheel of gedeeltelijke restitutie 
van het huurbedrag en drukwerkkosten en eventueel anderszins 
gemaakte kosten. Het digitale bestand dient te voldoen aan de 
voorgeschreven specificaties zoals die ook op onze website zijn 
terug te vinden. 
b. De Opdrachtgever is in het geval Opdrachtnemer zorg draagt 
voor het ontwerp gehouden de ter controle aan Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame 
spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de 
Opdrachtnemer te doen toekomen. 
c. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als 
erkenning dat de Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande 
daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht 
heeft uitgevoerd. 
d. Indien de Opdrachtgever niet voldoet als bedoeld in lid a van dit 
artikel geldt dit als goedkeuring in de zin van lid b van dit artikel. 
e. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt 
naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij 
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in 
de prijs zijn inbegrepen. 
 
11: Prijzen; declaratie en kosten 
a. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen 
van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
b. De door de Opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de 
Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder 
meer uit de (huur)prijzen van Mobile Billboards, declaraties van 
ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten. 
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c. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde 
omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. 
Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van 
de Opdrachtgever. 
d. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het 
overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de 
totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de 
prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren 
dan ook wijziging hebben ondergaan, is de Opdrachtnemer 
gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven 
dienovereenkomstig en zonder overleg met de Opdrachtgever aan 
te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien 
procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader 
overleg met de Opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening 
van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de 
kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en 
voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of 
verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege 
goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden 
doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het 
tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 
e. Indien de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtnemer 
wordt opgeschort of beëindigd, heeft de Opdrachtnemer recht op 
volledige betaling van tot op het moment van opschorting of 
beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 
 
12. Leveringstermijnen 
Als leveringstermijn, casu quo opleveringstermijn, zal gelden de 
termijn zoals tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is 
overeengekomen; de opgegeven of overeengekomen termijn is een 
opgave bij benadering. 
a. Een door de Opdrachtnemer opgegeven  leveringstermijn heeft 
slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt 
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De Opdrachtnemer 
is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim 
nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 
b. De gebondenheid van de Opdrachtnemer aan een 
overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en zodra de 
Opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van 
de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de 
Opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de 
aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van 
productiecapaciteit. 
c. Verantwoording. Dadelijk nadat de goederen geleverd/geplaatst 
zijn, draagt Opdrachtgever de volle verantwoording voor alle schade 
welke aan of door deze goederen voor Opdrachtgever of voor 
derden mocht ontstaan. 
d. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door 
de Opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs 
nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de 
Opdrachtnemer mogelijk te maken. 
e. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever als bedoeld in lid d van 
dit artikel, vervalt voor de Opdrachtnemer de verplichting om binnen 
de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de 
overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt 
eveneens indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn 
verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 10. Zij 
vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 5, 
en 22. 
 
13. Onderzoek bij aflevering; afwijkingen 
a. De Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de 
diensten en/of zaken grondig na te gaan of de prestatie van de 
Opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is en er 
geen sprake van schade of gebreken is. 
b. De prestatie van de Opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds 
als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de 
Opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het 
geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen 
of heeft doen bewerken. 
c. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten 
het (de)monteren of vervoeren van zaken. 
d. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen 
afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde 
prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op 
partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor 

bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of 
schadevergoeding. 
e. Afwijkingen die,  alle omstandigheden in aanmerking genomen, in 
redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-
waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht 
afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 
 
14. Verhuur en gebruik aan derden 
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door hem gehuurde 
Mobile Billboards of andere ter beschikking gestelde goederen van 
Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren 
of geheel of gedeeltelijk aan derden ten gebruiken af te staan of ter 
beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen in de 
Overeenkomst 
 
15. Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
a. De Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de Opdrachtgever 
die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de 
Opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de 
Opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te 
geven, totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de 
Opdrachtnemer heeft voldaan. 
b. Het volledige eigendomsrecht op door de Opdrachtnemer aan de 
Opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de 
Opdrachtnemer, totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen 
jegens de Opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft 
voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad 
van beschikking over genoemde zaken stellen. 
c. De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer pandrecht op alle 
zaken van de Opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van 
de opdracht door de Opdrachtgever in de macht van de 
Opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al 
hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken 
hoofde ook aan de Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-
opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 
 
16. Oplevering bij beëindiging van de overeenkomst 
De Opdrachtgever is verplicht het gehuurde aan Opdrachtnemer op 
te leveren zodra de Overeenkomst is beëindigd. Indien de 
Opdrachtgever in gebreke blijft, is de Opdrachtgever zonder dat een 
voorafgaande in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst nodig 
is, verplicht tot vergoeding van alle schade welke Opdrachtnemer 
dientengevolge lijdt. 
 
17. Reclame 
a. Een reclame met betrekking tot de door de Opdrachtnemer 
verrichte werkzaamheden of (af )geleverde zaken of het bedrag van 
de factuur, dient de Opdrachtgever binnen zeven dagen na het 
moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk 
aan de Opdrachtnemer mede te delen. 
b. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek 
redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de 
Opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het 
gebrek, een reclame schriftelijk aan de Opdrachtnemer mede te 
delen. 
c. In de gevallen als bedoeld in artikel 13 lid b en lid c komt aan de 
Opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe. 
d. Na het verstrijken van de in het lid a en lid b van dit artikel 
genoemde termijnen vervalt het recht van reclame. 
e. Reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever 
niet op. 
f. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de 
Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van 
zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van 
werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de 
vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of 
beschadigd gedeelte daarvan. 
 
18: Garantie 
a. Van iedere garantie op door de Opdrachtnemer geleverde zaken 
zijn uitdrukkelijk uitgesloten: 
normale slijtage, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door 
de Opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, 
schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan 
na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen 
of (de)montagewerkzaamheden uitgevoerd door Opdrachtgever, of 
door derden in opdracht van Opdrachtgever. 
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b. De garantie voor door de Opdrachtnemer geleverde, maar door 
anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze 
anderen aan de Opdrachtnemer verleende garantie. 
c. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, 
behoudens voor zover tussen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
19. Overschrijding maximale windbelasting  
a. De maximale windbelasting bij operationeel gebruik staat vermeld 
in de handleiding en is tevens bij de technische specificaties van de 
betreffende Mobile Billboards op onze website te raadplegen. 
b. Het behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever om toezicht te houden op een eventuele 
overschrijding van de maximale windbelasting. 
c. Indien een overschrijding van de windbelasting zich aandient dan 
is Opdrachtgever verantwoordelijk om tijdig Opdrachtnemer 
opdracht te geven de Mobile Billboards te demonteren en zullen 
deze kosten volledig worden doorberekend aan de Opdrachtgever 
teneinde de veiligheid voor de directe omgeving van de opstelling te 
borgen. 
d. In het geval Opdrachtnemer hetgeen zoals gesteld in lid c van dit 
artikel niet of niet tijdig kan uitvoeren is Opdrachtgever gerechtigd 
deze werkzaamheden voor eigen rekening en risico door derden te 
laten uitvoeren conform de instructies zoals gesteld in de 
handleiding van de betreffende Mobile Billboards. 
e. Het gestelde in lid c en d van dit artikel is ook van toepassing op 
het opnieuw monteren en in bedrijfstellen van de Mobile Billboards. 
f. Indien Opdrachtgever verzuimd te handelen als bedoeld in lid c en 
d van dit artikel of overmacht dit onmogelijk maakt dient 
Opdrachtgever het gebied in een straal van 25 meter rondom de 
Mobile Billboards als risicogebied te beschouwen gedurende de 
overschrijding van de maximale windbelasting en voor eigen risico 
en rekening de veiligheid te borgen.  
 
20 Herstelgarantie  
a. De herstelgarantie is van toepassing indien dit expliciet is 
opgenomen in de Overeenkomst. 
b.  De herstelgarantie houdt in; het herstellen van schade aan de 
Mobile Billboards ten gevolgen van windbelasting gedurende de 
periode zoals opgenomen in de Overeenkomst.  
c. Schade in welke vorm dan ook, anders dan in lid b van dit artikel 
omschreven, veroorzaakt aan of door eigendommen van 
Opdrachtnemer vallen niet onder deze garantie. 
d. De herstelgarantie is onverkort van toepassing bij een 
overschrijding van de maximale windbelasting zoals opgenomen in 
artikel 19 lid a, tenzij anders overeengekomen. 
e. De Opdrachtnemer heeft, in geval een situatie als bedoeld in 
artikel 22 lid c zich voordoet, het recht de herstelgarantie op te 
schorten. 
 
21 Verplaatsing  
Het is nimmer toegestaan dat Mobile Billboards door of in opdracht 
van Opdrachtgever verplaatst worden, tenzij anders 
overeengekomen in de Overeenkomst. 
 
22. Betaling  
a. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn 
voldaan, dan wel uiterlijk 7 werkdagen voor de eerste 
plaatsingsdatum; tenzij er schriftelijk een andere betalingstermijn is 
overeengekomen.  
b. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Opdrachtnemer 
gerechtigd de opdracht te annuleren waarbij de 
betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer 
onverminderd blijft voortbestaan. 
c. Overschrijding betalingstermijn. Bij overschrijding van de 
hierboven genoemde betalingstermijn wordt een rente verschuldigd 
van twee procent per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten, 
welke door Opdrachtnemer worden gemaakt voor extra 
werkzaamheden en om tot incasso van de door Opdrachtgever van 
Opdrachtnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te 
geraken, komen ten laste van de cliënt, welke verplicht is deze op 
eerste aanmaning aan Opdrachtnemer te voldoen. Met name 
komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs 
zowel in en buiten rechte, ook voor zo veel zij door de rechter 
geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, 
zaakwaarnemers en incassobureaus, met dien verstande dat deze 

incassokosten in elk geval 15% van het verschuldigde bedrag, met 
een minimum van € 125,- bedragen. 
 
23. Schade 
a. Wanneer er sprake is van schade of gebreken aan de Mobile 
Billboards of ander zaken van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever 
dit te terstond te melden bij Opdrachtnemer. 
b. Indien er sprake is van schade of gebreken is het Opdrachtgever 
niet toegestaan de Mobile Billboards of andere ter beschikking 
gestelde zaken te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering 
van de schade of van de defecten of wanneer dit een gevaar voor 
de omgeving kan vormen. 
 
24. Korting 
a. Er is alleen sprake van korting wanneer dit is vermeld in de 
offerte/overeenkomst. 
b. Aangeboden korting geld enkel op basis van volledige afname 
van de in de offerte/overeenkomst opgenomen producten/diensten. 
c. Wanneer er sprake is van deelbetalingen zal de korting bij de 
laatste factuur verrekend worden, tenzij nadrukkelijk anders 
overeengekomen. 
 
25. Surséance of faillissement van de cliënt 
Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft de huur of de 
aannemingssom tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer 
andere bepalingen van de Overeenkomst niet stipt worden 
nagekomen, wanneer hij in staat van faillissement geraakt of 
surséance van betaling aanvraagt, heeft Opdrachtnemer door het 
enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel 
plaatsgrijpen van één der vermelde omstandigheden het recht ter 
zijne keuze om zonder nadere sommatie óf te vorderen 
onmiddellijke betaling van de overeengekomen huur of 
aannemingssom met kosten, óf de onderhavige huur, aanneming- 
of koopovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, 
zonder tussenkomst van de rechter, en het geleverde onverwijld 
weer tot zich te nemen, onverminderd zijn recht om van 
koper/Opdrachtgever vergoeding van kosten, schaden en 
interessen te vorderen en onverminderd haar rechten ingevolge de 
artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
26. Overeenkomsten naar Nederlands recht 
Alle overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten; 
uitsluitend het Nederlands recht is daarop van toepassing. Alle 
geschillen en vorderingen, voortkomende uit of verband houdende 
met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting 
van iedere andere rechter worden beslist door de bevoegde rechter 
te Utrecht, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft haar 
wederpartij aan te spreken voor de bevoegde rechter van de plaats 
van diens vestiging. 
 
27. Overig 
In het geval van omissies of tegenstrijdigheden voortkomend uit de 
vertaling of interpretatie prevaleert de Nederlandse versie van deze 
algemene handels- en leveringsvoorwaarden. 
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