uniExpo

Leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van de besloten
vennootschap CEP Projekten B.V. handelend onder de naam
uniExpo international te Amsterdam
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Artikel 1 - Definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van CEP
Projekten B.V., handelend onder de naam uniExpo international
(verder te noemen uniExpo). uniExpo houdt zich onder meer bezig
met het organiseren en realiseren van congressen, seminars en
andere evenementen, waaronder begrepen het verlenen van congresservice, evenementmarketing en projectmanagement.
1.2 Onder opdrachtgever wordt mede verstaan afnemer contractant
en degene ten behoeve van wie de dienst door uniExpo wordt
verricht.
1.3 Tenzij anders overeengekomen worden alle leveringen geacht
te zijn geschied ter plaatse waar uniExpo is gevestigd, terwijl
alle betalingen aldaar geschieden.
1.4 Onder opleveringsdatum wordt verstaan de schriftelijke overeengekomen datum waarop levering van goederen en/of diensten
zal zijn verricht en bij ontstentenis daarvan de eerste dag van de
betreffende beurs/evenement waarvoor opdracht is verkregen.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, gelden
deze voorwaarden voor alle transacties waarbij uniExpo partij is
en zijn van toepassing op alle door uniExpo uitgebrachte en uit te
brengen offertes en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden als geheel en van bijzondere
erin voorkomende bepalingen gelden alleen indien door uniExpo
uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

Artikel 3 - Offertes
3.1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, en gebaseerd op ononderbroken
uitvoering tijdens normale werktijden. Zij zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde e.d..
3.1.2 De voor het uitbrengen van de offerte noodzakelijk gemaakte
kosten van derden kunnen echter wel in rekening worden
gebracht.
3.2

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot
levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3

Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen
en/of te leveren werk modellen, tekeningen, omschrijvingen
e.d. zijn overgelegd, is uniExpo niet gebonden aan de voor
het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet
getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en/of
materialen vereist dan het wel getoonde.

3.4

Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in de aanbieding
van uniExpo ontheffen uniExpo van leveringsplicht en/of
schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 4 - Tot standkoming van de overeenkomst
4.1 Een opdracht bindt uniExpo eerst nadat hij deze schriftelijk
heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan begonnen is.
De opdracht heeft alleen betrekking op de uitdrukkelijk en
formeel beschreven werken en leveringen zoals aangeduid in
de offertes resp. opdrachtbevestiging, al dan niet verwijzend
naar het ontwerp.
4.2 Onder uitvoering wordt mede begrepen het verder uitwerken
van c.q. het aanbrengen van wijzigingen in het oorspronkelijke
ontwerp en/of de offerte, zodanig dat verwacht mocht worden
dat opdracht verkregen zou worden.
4.3 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven
ten laste van opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging
in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van uniExpo geëist worden,
wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijk overeenkomst
tussen beide partijen tot stand is gekomen; zulks geldt eveneens
t.a.v. eventueel meer- of minderwerk en werken in regie.
4.4 Indien een derde ten behoeve van de opdrachtgever een order
bij uniExpo plaatst, dan is deze opdracht voor de derde bindend
als een afzonderlijke transactie zonder dat door deze derde
daaruit enig recht, te gebruiken tegen uniExpo, ontleend kan
worden.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk uit de opdrachtbevestiging anders blijkt,
gelden de door uniExpo te verrichten diensten als inspanningsverplichtingen en komen alle kosten voor rekening van de
opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van uniExpo
niet tot of tot onvoldoende resultaat geleid.
4.6 Facturen met een waarde, lager dan EUR 70,00 kunnen
worden verhoogd met een extra bedrag voor administratie- en/of
behandelingskosten, los van het hieromtrent gestelde in de
betalingscondities.
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4.7 Onafhankelijk van uniExpo tot stand gekomen prijsverhogingen
ten aanzien van het materiaal, loonkostenheffingen en overige
dan deze loonkostenheffing door de Overheid te stellen vereisten, worden doorberekend.

Artikel 5 - Wijziging in de opdracht
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook,
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever
extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen
vermindering van kosten tengevolge hebben, kunnen aanleiding
geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen zodra door de opdrachtgever van uniExpo ter zake een
creditnota is ontvangen, indien reeds was gefactureerd zodra
door uniExpo schriftelijk akkoord bevonden.
5.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht,
alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten
door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan uniExpo ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon
opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der
wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht,
kunnen ten gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door uniExpo - buiten zijn verantwoordelijkheid - worden overschreden, waarvoor uniExpo alsdan niet
aansprakelijk voor zal zijn.

Artikel 6 - Eigendom van de diverse goederen
6.1 uniExpo blijft eigenaar van de door haar ten behoeve van
het vervullen van de opdracht gebruikte materialen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen of het materiaal of te
vervaardigen product in eigendom wordt overgedragen aan de
opdrachtgever.
6.2 uniExpo zal voor zaken, die haar ter bewaring en gebruik,
bewerking en verwerking vanwege de opdrachtgever zijn
toevertrouwd, als goed huisvader zorgdragen.
6.3 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, blijft het risico van deze zaken bij de
opdrachtgever, die verplicht is deze zaken voor zijn rekening,
zowel voor schade aan als verlies van de goederen, alsmede
voor schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die
goederen, met name ook vervolgschade, te verzekeren en verzekerd te houden.
6.4 Indien goederen tegen betaling door de opdrachtgever en voor
diens rekening door uniExpo in opslag worden gehouden, is het
risico voor rekening van uniExpo.

Artikel 7 - Materialen of halffabrikaten, c.q. diensten, geleverd
door de opdrachtgever
7.1 Wanneer de opdrachtgever materialen of halffabrikaten levert, is
deze verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de beof verwerking) ter beschikking van uniExpo te stellen.
7.2 In geval van bijlevering van materialen of halffabrikaten door
de opdrachtgever is uniExpo, behoudens door de opdrachtgever
te bewijzen achteruitgang of opzet van de zijde van uniExpo,
niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken en kan bij
de kosten voor opslag van de materialen of halffabrikaten en
de daarover te voeren administratie en controle in rekening
brengen tegen gebruikelijke prijs.
7.3 Bij levering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever blijven de verpakking, inschiet en afval van be- of verwerken
e.d. het eigendom van de opdrachtgever.
7.4 Indien met schriftelijke instemming van uniExpo voorafgaand
gegeven ten behoeve van de opdracht gebruik wordt gemaakt
van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen arbeidskrachten, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het ter
beschikking gestelde personeel en zijn verplichtingen ten
opzichte van dat personeel. uniExpo aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het ter beschikking gestelde personeel
en zijn verplichtingen ten opzichte van dat personeel. uniExpo
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedragingen
van de ter beschikking gestelde arbeidskrachten in de ruimste
zin des woord en door hen veroorzaakte schade, waaronder
vervolgschade.
7.5 De opdrachtgever is verplicht, indien hij materiaal of hulpmiddelen ten behoeve van de door uniExpo te verrichten werkzaamheden ter beschikking stelt, er voor zorg te dragen dat het materiaal deugdelijk is en voldoet aan de daarvoor geldende veiligheidsvereisten. De opdrachtgever is voor de gevolgen van het
daaraan niet voldoen volledig aansprakelijk.

Artikel 8 - Verzending van het uitgevoerde werk
8.1 Het in- en uitladen, reizen en lossen van goederen is voorrekening en risico van uniExpo, tenzij uitdrukkelijk per werk anders
wordt overeengekomen. Als franco levering is overeengekomen,
wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd
tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze
van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de
opdrachtgever.
8.2 Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder
aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat
de emballage in goede staat was. Oponthoud of vertraging is
niet voor rekening van uniExpo.

Artikel 9 - Betalingen
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
doch altijd voor opening van de beurs, ook al ligt de dag van de
opening minder dan 30 dagen na de factuurdatum. Betaling
geschiedt zonder aftrek van enige korting tenzij een kredietbeperking van 2% is toegepast en binnen de daaraan verbonden
termijn is betaald en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. uniExpo zal/is gerechtigd voor transacties tijdens de
beurs(opbouw) extra administratie- en behandelingskosten in
rekening te brengen. Compensatie (schuldvergelijking) is nimmer toegestaan zonder schriftelijke toestemming van uniExpo.
9.2 uniExpo is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de
betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken
indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
9.3 Bij gebreke van betaling binnen de aangegeven betalingstermijn
is de opdrachtgever ten minste een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten om bij gebreke van betaling binnen de
overeengekomen termijn te komen tot de invordering van de
betreffende vordering komen voor rekening van de afnemer die
niet tijdig heeft betaald. De buitengerechtelijke kosten laten zich
berekenen conform het door de Nederlandse Orde van
Advocaten gehanteerde incassotarief, zoals dat geldt op het
moment van factuurdatum met een minimum van 15% van het
betrokken bedrag. Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen, kan betaling bijgedeelten worden verlangd.
9.4 Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking
van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot
dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien
verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
9.5 Indien eigendomsoverdracht van de goederen uitdrukkelijk is
overeengekomen, blijft de eigendom van de goederen aan
uniExpo en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag
waarop deze de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen inclusief
voorafgaande leveringen zal hebben voldaan. De betrokken
goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid
worden overgedragen en/of verpand.
9.6 De opdrachtgever machtigt uniExpo of één of meer door
uniExpo aangewezen personen om - indien de opdrachtgever in
gebreke is om aan zijn verplichtingen te voldoen - de geleverde
goederen (al dan niet verwerkt of bewerkt) terug te halen en
daartoe zonder nadere vergunning of mededeling de gebouwen
en/of terreinen van de opdrachtgever of waar hij de goederen
heeft gedeponeerd, te betreden. De kosten hiervan alsmede alle
schaden, direct c.q. vervolgschade, hieruit voortvloeiende zijn
voor rekening van de opdrachtgever, die uniExpo ook vrijwaart
voor alle schaden van en/of door derden, die uit dit terug halen
voortvloeien.
De verplichtingen van de opdrachtgever jegens uniExpo verminderen
door het terughalen der goederen niet. Na nakoming daarvan binnen
2 weken kan de opdrachtgever weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks binnen één maand niet zijn geschied, dan kan
uniExpo de goederen tegen elk bod verkopen. De opbrengst minus
kosten mindert hij dan op de totale vordering op opdrachtgever.

Artikel 10 - Retentierecht
uniExpo, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is
gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van
alle kosten die uniExpo besteedt heeft ter uitvoering van opdrachten
van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten
betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de
opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam
zekerheid heeft gesteld.
Het recht tot retentie heeft uniExpo ook in geval de opdrachtgever in
staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11 - Vertraging door de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door
de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt
vertraagd, kan door uniExpo over een deel van de totaal opgegeven
prijs worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging
ware ingetreden, zou zijn beschikt geworden. De hoogte ervan wordt
bepaald in evenredigheid en in verhouding tot het afgewerkte, resp.
afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order
reeds gemaakte kosten (incl. die van de voor deze order bestemde
materialen en halffabrikaten), een en ander c.q. vermeerderd met het
gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten.
Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in
kwestie normaliter benodigde tijd.
Artikel 12 - Overschrijding leveringstermijn
De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn geldt
slechts bij benadering en kan niet als gefixeerde of fatale termijn
worden aangemerkt, tenzij uniExpo uitdrukkelijk schriftelijk heeft
gegarandeerd dat het werk op een bepaalde datum zou worden
opgeleverd.
Overschrijding van de leveringstermijn verplicht uniExpo nimmer tot
enige schadevergoeding aan de opdrachtgever of derden en geeft
de opdrachtgever geen recht op opschorting van enige betaling
jegens uniExpo, noch tot annulering van de order. Indien ten gevolge
van de weersomstandigheden uniExpo niet in staat is de werkzaamheden tijdig te verrichten is zij voor de gevolgen daarvan nimmer
aansprakelijk.
Artikel 13 - Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk
annuleert, om welke reden dan ook, is hij gehouden aan uniExpo alle
met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte
kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden
en, als uniExpo zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order
bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen
tegen de door uniExpo in zijn calculaties opgenomen prijzen; alles
onverminderd het recht van uniExpo op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende
schaden. Goederen kunnen nimmer geruild worden.
Artikel 14 - Afname, aflevering, in ontvangstneming en
teruggave van verhuurgoederen
14.1 Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever
verplicht de uitgevoerde order in ontvangst te nemen hetzij
direct na gereedkoming hetzij zodra deze ter beschikking van
de opdrachtgever staat. Dit geldt eveneens voor gedeelten
van de order.
14.2

Mochten materialen als gevolg van niet-afname van de
order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door
uniExpo worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten
aan de opdrachtgever in rekening brengen. uniExpo heeft te
allen tijde het recht het totale bedrag van de order met alle
kosten op te eisen, na één maand na gereedkomen, ook
zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

14.3

Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een
vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd
is afgenomen, heeft uniExpo - te zijner keuze - het recht om
óf de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te
annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als
bepaald bij ”Annuleringen” in artikel 13.

14.4

Verhuurster is verplicht de in de orderbevestiging beschreven
huurgoederen voor de aanvang van de in de orderbevestiging
vermelde huurtermijn aan de huurder af te leveren op het in
de opdrachtbevestiging aangegeven adres, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

14.5

Tezamen met de huurgoederen geeft verhuurster een
afleverbon af aan huurder.

14.6

De huurder is verplicht de huurgoederen en de afleverbon in
ontvangst te nemen en voor akkoord te tekenen, mits hem de
tijd van aflevering bekend is gemaakt.

14.7

Indien ten tijde van de aflevering op het in de orderbevestiging
vermelde adres niemand namens de huurder aanwezig is om
de huurgoederen in ontvangst te nemen, is verhuurster van
haar verplichting tot aflevering gekweten indien zij de huurgoederen op het in de orderbevestiging vermelde adres ter
beschikking van de huurder heeft achtergelaten, zo mogelijk
met achterlating van de afleverbon. Deze wordt als dan
geacht voor akkoord te zijn getekend. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat als gevolg van het feit dat
wij de huurgoederen niet op de in het huurcontract aangegeven wijze in ontvangst heeft genomen.

14.8

14.9

De door verhuurster afgeleverde c.q. ter beschikking van
huurder achtergelaten huurgoederen worden geacht door
huurder te zijn geïnspecteerd en akkoord bevonden.
Indien de huurder meent dat de huurgoederen niet of niet
zoals beschreven in de orderbevestiging zijn afgeleverd of ter
zijner beschikking achtergelaten zijn, rust de bewijslast met
betrekking tot deze feiten op de huurder.

14.10 Huurder is verplicht de goederen na verloop van de in de
orderbevestiging vermelde huurtermijn aan de verhuurster
terug te geven op de plaats van aflevering na kennisgeving
omtrent het tijdstip van teruggave.
14.11 Indien er aldaar niemand namens huurder aanwezig is om
de goederen terug te geven aan verhuurster, heeft verhuurster het recht de goederen terug te nemen. De huurder is
aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat als gevolg van
het feit dat de goederen in strijd met zijn verplichting niet
heeft teruggegeven.
14.12 Huurder is verplicht de goederen op zodanige wijze af te
geven of achter te laten dat verhuurster deze op normale
wijze kan vervoeren. Indien het naar oordeel van de verhuurster onmogelijk is de goederen mee te nemen, is zij bevoegd
deze te laten staan. Huurder is alsdan verplicht de goederen
voor eigen rekening direct aan verhuurster toe te zenden.

14.13 Indien huurder in gebreke blijft de huurgoederen aan de
verhuurster terug te geven respectievelijk in gebreke blijft de
verhuurster in de gelegenheid te stellen de huurgoederen
terug te nemen na afloop van de huurtermijn, of in gebreke
blijft de goederen conform artikel 14.10 aan verhuurster toe te
zenden, is huurder voor iedere dag dat teruggave c.q. toezending uitblijft, aan verhuurster een bedrag verschuldigd met de
huurprijs, berekent per dag.

Artikel 15 - Klachten
15.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 5
dagen na ontvangst der goederen onder overlegging van
bewijs dat de klacht betrekking heeft op het door uniExpo
feitelijk geleverde c.q. gepresteerde. De opdrachtgever, die
het geleverde niet binnen 5 dagen na ontvangst daarvan
behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt
geacht de levering akkoord te hebben bevonden. uniExpo is
niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
goederen en/of het gepresteerde, van elke individuele toepassing, noch voor diens adviezen.
15.2

15.3

De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen
uniExpo kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte daarvan ófwel heeft in gebruik
genomen, be- of verwerkt, resp. heeft doen in gebruik nemen,
be- of verwerken, ófwel aan derden heeft doorgeleverd.
Bij aansprakelijkheid van uniExpo uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is die beperkt tot een zodanig bedrag
als, gezien de omstandigheden van het geval in redelijke verhouding tot a. het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de
waarde van de overeengekomen prestatie, b. - bij levering in
termijnen - het factuurbedrag c.q. de waarde van de desbetreffende prestaties.
uniExpo is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden,
bedrijfs- en/of stagnatie-schades, vervolgschade, betrekking
hebbende op of voortvloeiende uit al dan niet tijdig en/of juist
uitgevoerde opdrachten en/of leveringen. Klachten geven de
opdrachtgever nimmer recht op inhouding van gelden en/of
gedeeltelijk betaling.

15.4

Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht
tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

15.5

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag uniExpo
voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren.

15.6

uniExpo is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten
in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de
opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van
moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van
het door uniExpo overeenkomstig de door de opdrachtgever
goedgekeurde monsters of proeven geleverde.

15.7

Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na het ontvangen
van de facturen schriftelijk en aangetekend, geen aanmerking
heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te
hebben goedgekeurd.

15.8

Wanneer de prijs van het geleverde/gepresteerde bijzonder
laag is, wanneer met korting geleverd wordt of wanneer de
goederen als bijzondere en/of speciaal voordelige e.d. aanbieding verkocht worden, dienen reclames terstond op het
moment van levering te geschieden.

15.9

uniExpo draagt, ingeval door de fabrikant opgeleverde goederen en/of diensten garantie wordt gegeven, nooit meer garantie dan de door de fabriek gegeven garantie voor zover deze
de garantie ook daadwerkelijk uitvoert.

15.10 Het door uniExpo in behandeling nemen van klachten, wil niet
zeggen dat de klachten terecht en/of tijdig zijn ingediend.

Artikel 16 - Afwijkingen
16.1 Materiaal
Materiaal is steeds van handelskwaliteit. Geringe afwijkingen
in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz., geven geen
reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten
de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de
levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
16.2

Andere grondstoffen
Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door uniExpo geleverde artikelen, geven
geen reden tot afkeuring.

16.3

Leveringsfouten
Mocht uniExpo verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal
de opdrachtgever dit direct aan uniExpo mededelen en hem
in staat stellen het verkeerde terug de (doen) halen en de
juiste goederen af te leveren.

geverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijziging der
valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende
na aanvaarding ener order, is uniExpo gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al was deze verhoging bij de aanvaarding van de order te voorzien. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven,
zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige
prijsverhoging. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt
over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien
door arbitrage zoals neergelegd in deze leveringsvoorwaarden of indien partijen daartoe samen besluiten - door een door beide partijen gezamenlijk aangewezen registeraccountant.

Artikel 19 - Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en
reproductierecht
19.1 Door het geven van een opdracht tot gebruikmaking van verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig
industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart
de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het Auteursrecht of
industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en
vrijwaart hij uniExpo in en buiten recht voor alle gevolgen,
zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
19.2

Het Auteursrecht van door uniExpo ontworpen c.q. tot stand
gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen, e.d. blijft bij
hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order
op heeft geplaatst.

19.3

Alle tussenproducten en productiemiddelen, zoals special
gereedschappen, mallen, tussenvormen, etc., blijven het
eigendom van uniExpo, ook al zijn deze afzonderlijk in de
offerte opgenomen en/of afzonderlijk gefactureerd. Zij worden
slechts bewaard na bij de opdracht schriftelijk gegeven bevel
tegen bewaarloon, en alsdan niet langer dan 6 maanden na
de vervaarding.

Artikel 20 - Draagwijdte leveringsvoorwaarden
20.1 Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze
leveringsvoorwaarden te kennen er genoegen mede te
nemen.
20.2

Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen
of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij
door uniExpo schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever
kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.

20.3

Bij conflict tussen door de opdrachtgever gebezigde uniforme
inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden
zullen de laatste prevaleren.

20.4

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door uniExpo
te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de
opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich
later daarop te beroepen, of de toepassing van zo’n afwijking,
als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht en geschillen
Op de door uniExpo aan te gane overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing, terwijl de te Amsterdam bevoegde rechter bij
uitsluiting bevoegd is om over geschillen, voortvloeiende uit aan te
gane overeenkomsten, te beslissen. uniExpo heeft het recht geschillen te laten beslechten door die rechter die in verband met de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is.
Artikel 22 - Verantwoordelijkheid opdrachtgever
Ten aanzien van leveranciers en/of prestaties, door uniExpo te
verrichten buiten haar vestiging, wordt nadrukkelijk het volgende
gesteld:
22.1

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van de
juiste locatie en juiste gegevens omtrent bouwlocatie, waaronder tekeningen en voorschriften van instanties als beursorganisatie, gebouwbeheerder, brandweer, enz., alsmede
voor het aangeven van de juiste datum en tijden voor opbouw
c.q. demontage;

22.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van
elektra- en wateraansluitingen;

22.3

Opdrachtgever draagt zorg voor de mogelijkheid tot onbelemmerd werken door vrije oplevering van de bouwplaats in het
algemeen en van boven- en ondergrondse kabels, leidingen
of welk soort al dan niet belemmerde objecten; voor hierdoor
ontstane vertragingen, beschadigingen en daaruit voortspruitende gevolgen is alleen de opdrachtgever aansprakelijk;

22.4

De tijdens de opbouw-, beurs- en demontageperiode gebruikte nutsvoorzieningen zoals elektra, enz. zijn voor rekening
van de opdrachtgever;

22.5

Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde toegangsbewijzen. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

22.6

Bij wijzigingen in de bereikbaarheid ten aanzien van gemotoriseerd transport ten behoeve van de aanlevering op de locatie,
ontstaan na het tijdstip van opdrachtverstrekking en voor of
tijdens de leveringsdatum komen de bijkomende kosten om
de opdracht alsnog te realiseren voor rekening van de
opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor onzorgvuldige bewaring van
het verkeerd geleverde.

Artikel 17 - Overmacht
Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie,
stremmingen van weg-, water- en luchtwegen, stakingen, stopzettingen van de leveringen door openbare nutsbedrijven, vertragingen
voortvloeiende uit douane afhandelingen, grensblokkades en al die
omstandigheden (waaronder weersomstandigheden) die, voor zover
niet voor risico voor uniExpo komend, maken dat uniExpo haar werkzaamheden onafhankelijk van haar eigen wil niet kan verrichten.
Indien uniExpo bij de uitvoering van de haar verstrekte opdrachten
c.q. de te verrichten werkzaamheden gebruik maakt van door of
namens de opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel of ter
beschikking gestelde diensten en/of personeel van derden is de
opdrachtgever aansprakelijk voor alle verplichtingen hoe dan ook
voortvloeiend uit het gebruik maken van dat personeel en die derden. Bij werkzaamheden die zich langer uitstrekken dan 6 weken is
de opdrachtgever verplicht uniExpo op eerste verzoek aan te tonen
dat hij aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan.

Artikel 18 - Prijswijzigingen
Bij stijging der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de
uitvoering der order nodig zijn, verandering van loon, sociale werk-

Artikel 23 - Depot
Deze leveringsvoorwaarden zijn onder nummer 4613 in 1996 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
alsmede onder nummer 4613 bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.

