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Algemene bepalingen 
 
Definities: 
Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld 

wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of overeenkomst c.q. partij waarmee Maurits Thiel 
Geluidstechniek anderszins een overeenkomst sluit. 

Medewerker: Alle personen ingezet door Maurits Thiel Geluidstechniek ten behoeve van de opdrachtgever, welke 
niet ter zake vertegenwoordigingsbevoegd zijn. 

Diensten: De verhuur van zaken op het gebied van audio, video, belichtingsapparatuur en toebehoren ten behoeve 
van radio, televisie, theaterproducties, alsmede concerten, congressen en evenementen in de ruimste zin van 
het woord. 

Zaken: Hard en/of software en voorts datgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de 
bedrijfsactiviteiten van Maurits Thiel Geluidstechniek. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Maurits Thiel Geluidstechniek en opdrachtgever tot stand komt, elke 
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering 
van die overeenkomst. 

Prestatie: alle (rechts) handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, 
welke Maurits Thiel Geluidstechniek op grond van een overeenkomst verrichten. De algemene voorwaarden 
maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en 
rechtshandelingen van Maurits Thiel Geluidstechniek en opdrachtgever ter zake. Afwijkingen en/of 
aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden gelden slechts indien zij 
schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. 

 

Artikel 1. 

Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, aanbieding, offerte en overeenkomst 

en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Maurits Thiel Geluidstechniek en een opdrachtgever 
waarop Maurits Thiel Geluidstechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maurits Thiel 
Geluidstechniek, voor de uitvoering waarvan door Maurits Thiel Geluidstechniek derden dienen te worden 
betrokken. 

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 
dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden. 

4. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maurits Thiel Geluidstechniek in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 
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Artikel 2. 

Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Maurits Thiel Geluidstechniek zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de 
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

2. Maurits Thiel Geluidstechniek kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. In de offerte of aanbieding gaat Maurits Thiel Geluidstechniek ervan uit dat alle verhuurde zaken in de 
gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op normale wijze kunnen worden 
verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan 
Maurits Thiel Geluidstechniek worden opgegeven. Maurits Thiel Geluidstechniek zal dan in de offerte of 
aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Maurits Thiel Geluidstechniek rekening is 
gehouden.  

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, 
eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- 
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen met betrekking tot personele vergoeding zijn exclusief 
sejour conform de verblijfskostenregeling opgesteld door de N.A.P.K. , per component kan er in overleg 
gekozen worden voor het faciliteren van catering door de opdrachtgever i.p.v. het uitkeren van het 
desbetreffende component. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maurits Thiel Geluidstechniek niet tot het verrichten van een 
gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

7. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
8. Aanbiedingen, alsmede door Maurits Thiel Geluidstechniek (of in opdracht van Maurits Thiel Geluidstechniek) 

vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn 
eigendom van Maurits Thiel Geluidstechniek en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Maurits Thiel Geluidstechniek niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. 

 

Artikel 3. 

Overeenkomst 

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn 
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

2. Maurits Thiel Geluidstechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3. Maurits Thiel Geluidstechniek heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2, en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Indien door Maurits Thiel Geluidstechniek of door Maurits Thiel Geluidstechniek ingeschakelde derden in het 
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de 
opdrachtgever aangegeven locatie draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in 
redelijkheid gewenste faciliteiten. 
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5. In geval van opdrachten voor welke het niet mogelijk is een schriftelijke bevestiging ter hand te stellen zullen 
een door Maurits Thiel Geluidstechniek verzonden bevestiging of uitvoering van de werkzaamheden 
beschouwd worden als een overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

6. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door 
personeel van Maurits Thiel Geluidstechniek gedaan, binden Maurits Thiel Geluidstechniek slechts indien 
deze door Maurits Thiel Geluidstechniek schriftelijk zijn bevestigd. 

7. Maurits Thiel Geluidstechniek is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens 
(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige 
verplichtingen voldaan zal worden. 

8. Maurits Thiel Geluidstechniek is gerechtigd bij of na totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) 
te presteren, van de opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen. 

9. Indien werkzaamheden zijn overeengekomen is Maurits Thiel Geluidstechniek bevoegd om eventuele kosten, 
verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit 
dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Maurits Thiel 
Geluidstechniek in de uitvoering van werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te 
brengen. 

 

Artikel 4. 

Betaling 

1. Alle door Maurits Thiel Geluidstechniek gehanteerde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde btw-
heffing, kosten voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen of ontheffingen, gemeentelijke leges en 
andere van overheidswege verplicht gestelde kosten. 

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen de op de offerte of aanbieding vermelde betalingstermijn na 
factuurdatum, op een door Maurits Thiel Geluidstechniek aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gefactureerd. Maurits Thiel Geluidstechniek is gerechtigd periodiek te factureren. 

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijk rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag 
zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledige bedrag. 

4. Indien opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst nog enige betalingsverplichtingen aan Maurits Thiel 
Geluidstechniek heeft, is Maurits Thiel Geluidstechniek gerechtigd de leveringsverplichting op lopende of 
toekomstige overeenkomsten op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan. 

5. De opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering 
op Maurits Thiel Geluidstechniek in mindering te brengen. 

6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Maurits Thiel Geluidstechniek 
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De 
opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is 
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

7. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen ten laste van de 
opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een verschuldigd voorschot (zoals opschreven in de overeenkomst) 
of een factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is zij zonder dat enige ingebrekestelling vereist 
is, van rechtswege in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij elk gedeelte van een 
maand telt als een maand, over het openstaande bedrag. 

8. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is inde nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke 
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kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De 
eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. 
De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 5. 

Overmacht 

1. Maurits Thiel Geluidstechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, stakingen, weersinvloeden, natuurrampen, pandemieën, oorlogen en krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maurits 
Thiel Geluidstechniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maurits Thiel Geluidstechniek niet in staat 
is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van Maurits Thiel Geluidstechniek of derden 
daaronder begrepen. Maurits Thiel Geluidstechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maurits 
Thiel Geluidstechniek zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Voor zover Maurits Thiel Geluidstechniek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maurits Thiel Geluidstechniek 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 

Artikel 6. 

Ontbinding, opschorting 

1. Ontbinding van een overeenkomst dienst schriftelijk te geschieden. 
2. Indien opdrachtgever een overeenkomst binnen 1 maand voor de begindatum van de overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk ontbindt, wordt de voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, voor 50% aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien opdrachtgever een overeenkomst 
binnen 2 weken voor de begindatum van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, wordt de voor de 
uitvoering van de betreffende overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, voor 75% aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht. Indien opdrachtgever een overeenkomst binnen 1 week voor de begindatum van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, wordt de voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst 
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In alle gevallen zullen reeds 
gemaakte kosten, inclusief reeds geïnvesteerde tijd in het kader van de opdracht integraal in rekening 
worden gebracht. 

3. Maurits Thiel Geluidstechniek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van Maurits Thiel Geluidstechniek niet kan worden gevergd. 
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4. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek tot ontbinding of opschorting overgaat, is hij op generlei wijze 
gehouden tot vergoeden van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Annuleren van te leveren diensten dient uiterlijk 1 maand voor startdatum overeenkomst schriftelijk te 
geschieden. 

6. Opschorting wordt beschouwd als ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 7. 

Aansprakelijkheid 

1. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen dat in deze bepaling is geregeld. 

2. Maurits Thiel Geluidstechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maurits 
Thiel Geluidstechniek is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

3. De aansprakelijkheid van Maurits Thiel Geluidstechniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

4. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade niet gedekt door zijn 
verzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van Maurits Thiel Geluidstechniek beperkt tot maximaal de 
factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Maurits Thiel Geluidstechniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze 
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maurits Thiel 
Geluidstechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maurits Thiel 
Geluidstechniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Maurits Thiel Geluidstechniek is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie. 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet of grove schuld van Maurits Thiel Geluidstechniek of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
Ontstane schade dient zo spoedig mogelijk (liefst schriftelijk) aan Maurits Thiel Geluidstechniek te worden 
gemeld.  

 

Artikel 8. 

Vrijwaring 

1. De opdrachtgever vrijwaart Maurits Thiel Geluidstechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 
Maurits Thiel Geluidstechniek toerekenbaar is. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek uit dien hoofde door 
derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Maurits Thiel Geluidstechniek 
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag 
worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Maurits 
Thiel Geluidstechniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
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aan de zijde van Maurits Thiel Geluidstechniek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening 
en risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 9. 

Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maurits Thiel Geluidstechniek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing, ook indien aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt 
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid 
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uitersten hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 10. 

Geheimhouding 

1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een 
overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op 
geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het 
doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen 
werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld 
van de informatie.  

2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: 

• alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is 
aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
vertrouwelijk is. 

• alle product, marketing, klant en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of 
waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht 
de wijze waarop deze zijn verstrekt  

• alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, source 
codes, fabricagemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door 
Maurits Thiel Geluidstechniek, dan wel door Maurits Thiel Geluidstechniek in te schakelen derden, 
ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever 
weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is 
verstrekt.  

• iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.  

3. De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan 
aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar 
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bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door Maurits Thiel 
Geluidstechniek aan hem werd verstrekt. 

4. Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden kan Maurits Thiel Geluidstechniek persoonsgegevens verwerken. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten voor 
de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, met inbegrip van 
(maar niet beperkt tot) vóór 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 
2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming (gezamenlijk de Verordening), verwerken. Maurits Thiel Geluidstechniek zal tevens 
van iedere andere dienstverlener die namens ons persoonsgegevens verwerkt, verlangen dat hij aan deze 
vereisten voldoet.  

 

Artikel 11. 

Verhuur van apparatuur. 

1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "opdrachtgever" moet in het geval van een 
huurovereenkomst mede worden verstaan "Huurder", zijnde een (rechts)persoon die zaken (hierna in dit 
artikel aangeduid als “Apparatuur”) van Maurits Thiel Geluidstechniek huurt of anderszins van Maurits Thiel 
Geluidstechniek ter beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen van deze 
algemene voorwaarden genoemde "opdrachtgever" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen 
van die voorwaarden.  

2. Onder "Apparatuur" wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio, video 
en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die Maurits Thiel 
Geluidstechniek voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, 
bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.  

3. De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. 
De Huurder zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke 
en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door Maurits Thiel Geluidstechniek gevolmachtigde 
toegang geven tot gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de 
Apparatuur te inspecteren. 

4. De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding 
maken aan Maurits Thiel Geluidstechniek met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de 
Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats 
waar de diefstal of vernieling heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte 
aan Maurits Thiel Geluidstechniek verstrekken. 

5. De Huurder zal geen gegevens betreffende door Maurits Thiel Geluidstechniek gebruikte ontwerpen en/of 
constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken. 

6. De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins terbeschikking 
stellen. 

7. De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één 1 dag. De huurperiode vangt aan op de 
dag dat de Apparatuur het magazijn van Maurits Thiel Geluidstechniek verlaat en eindigt op de dag dat de 
Apparatuur weer in het magazijn van Maurits Thiel Geluidstechniek terugkomt, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

8. De Apparatuur mag uitsluitend worden vervoerd in door Maurits Thiel Geluidstechniek verstrekte verpakking. 
De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. 
Maurits Thiel Geluidstechniek gaat ervan uit dat de Huurder bekend is met de werking van de Apparatuur en 
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dat de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd 
wordt. De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van Maurits Thiel Geluidstechniek worden 
opgehaald. De Apparatuur dient door Huurder naar het magazijn van Maurits Thiel Geluidstechniek te 
worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet teruglevering op bedoelde datum om welke 
reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat enige 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen 
jegens Maurits Thiel Geluidstechniek, aan Maurits Thiel Geluidstechniek een schadevergoeding verschuldigd 
gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen 
huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van de Apparatuur in beslag 
neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Maurits Thiel Geluidstechniek op volledige 
vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging 
van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.  

9. De opdrachtgever dient voor de gehele periode dat het gehuurde ter zijn beschikking staat een verzekering 
af te sluiten voor al het gehuurde, deze verzekering dient alle te voorziene alsmede onvoorziene schades, 
diefstal, brand en overige te dekken. Indien er toch schade of verlies optreedt buiten de dekking van 
eventuele verzekering, zullen deze kosten integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

 

Artikel 12. 

Vervoer en werkzaamheden 

1. De opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de benodigde stroomaansluitingen en goed 
werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen, hoogwerkers en steigers ter beschikking te 
stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van Maurits Thiel Geluidstechniek 
belemmeren of vertragen. 

2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt het vervoer van zaken voor risico van de 
opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de 
clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.  

3. De opdrachtgever zal er tijdig voor zorg dragen dat de prestatie door Maurits Thiel Geluidstechniek kan 
worden geleverd op een, met reguliere voertuigen te bereiken locatie. 

4. De opdrachtgever draagt zorg dat de locatie met de door Maurits Thiel Geluidstechniek, en eventueel 
ingeschakelde derden, gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kunnen bereiken op een 
deugdelijke verharde weg, met voldoende breedte en hoogte voor de aangegeven transportmiddelen. 

5. Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid op de dagen van de 
uitvoering van de overeenkomst, en indien aangegeven in de offerte of aanbieding beveiliging te voorzien. 
Tevens dient de opdrachtgever op eerste verzoek van Maurits Thiel Geluidstechniek zorg te dragen voor 
voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van door Maurits Thiel 
Geluidstechniek ingebrachte materialen en gereedschappen. 

6. Eventuele schade aan transportmiddelen, materialen, gereedschappen of andere zaken ingebracht door 
Maurits Thiel Geluidstechniek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst doordat opdrachtgever 
niet aan zijn verplichtingen voldoet, worden integraal in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

7. Opdrachtgever zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een 
prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek 
een aanvraag verzorgd ten behoeve van de opdrachtgever, geschiedt dit voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 
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8. Maurits Thiel Geluidstechniek is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan goederen indien het ontbreken 
of gebrekkig verpakken van zaken die gelet op hun aard of wijze van vervoer voldoende verpakt hadden 
moeten zijn. 

9. Indien Maurits Thiel Geluidstechniek zaken transporteert of hanteert ten behoeve van de opdrachtgever of in 
uitvoering van de overeenkomst, maar niet geleverd worden door Maurits Thiel Geluidstechniek, zal de 
opdrachtgever voorzien in deugdelijke transportmiddelen voor deze zaken. Dit met inachtneming van de 
geldende ARBO-regelgeving met betrekking tot het maximaal te tillen gewicht en overige gevaren die 
kunnen ontstaan tijdens het transport van deze zaken. 

10. Maurits Thiel Geluidstechniek is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan goederen door koude of 
temperatuurverschillen indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig 
speciaal ingericht om de zaken aan de invloed daarvan te onttrekken. 

11. Indien in overeenstemming met het door de opdrachtgever overeengekomen, het vervoer plaatsvind 
doormiddel van een voertuig, speciaal ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van koude of 
temperatuurverschillen kan Maurits Thiel Geluidstechniek ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid ten 
gevolge van deze invloed een beroep doen op het artikel 5 van deze algemene voorwaarden gestelde, 
indien hij bewijst, dat alle maatregelen waartoe hij, rekening houdend met de omstandigheden, verplicht 
was, zijn genomen met betrekking tot de keuze het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen. 

12. Maurits Thiel Geluidstechniek is niet aansprakelijk voor vertragingsschade indien er sprake is van onvoorziene 
omstandigheden met betrekking tot weersinvloeden, verkeersinvloeden, ongelukken of andere 
omstandigheden, buiten de invloed van Maurits Thiel Geluidstechniek. 

 


