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Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Voorwaarde
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Traffic Sound.
1-2 De algemene voorwaarde zullen ten alle tijden kosteloos beschikbaar worden gesteld voor de
opdrachtgever.
1-3 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Traffic Sound zijn
algemene
voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Traffic Sound afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-4 Traffic Sound aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
1-5 Algemene voorwaarden worden slechts door Traffic Sound van toepassing op de daarvoor
bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via
dezelfde inkoopvoorwaarden.
Artikel 2 Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Traffic Sound – Amstelveen/Vught
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van
verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en lichttechniek, alsmede
muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij
voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
Artikel 3. Afspraken derde
3-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Traffic Sound zijn
niet bindend, voor zover ze door Tim Drijvers – Directeur/Manager niet zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen
4-1 De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en
daarmee akkoord te gaan.
4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
4-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Traffic Sound niet.
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Artikel 5. Aanbetaling
5-1 Traffic Sound is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Traffic Sound de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling
van de gedane aanbetaling.
Artikel 5 Leverings- en Huurtermijnen
5-1 Alle leveringstermijnen en Huurtermijnen dienen vooraf besproken te worden en schriftelijk te zijn
vastgesteld.
5-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Traffic
Sound zijn de goederen te leveren.
5-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.
Artikel 6 Vervoer
6-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Traffic Sound aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending,
dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
6-2 Indien er sprake is van gemaakte parkeerkosten bij de levering, zullen deze direct bij levering
contant vergoed worden door de opdrachtgever.
6-3 Wanneer op de losplaats een stop- of parkeerverbod geldt zijn alle daaruit voortvloeiende
kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7 Meer- en minderwerk
7-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
7-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te
dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Traffic Sound op de
verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.
7-3 Door Traffic Sound te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 8 Wijziging van de opdracht
8-1 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.
8-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Traffic Sound ter kennis
zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
8-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Traffic Sound buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9-1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan die buiten de eigen
afgesloten verzekering van Traffic Sound valt, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor
rekening van de huurder. De schade dient door de opdrachtgever volledig vergoed te worden tegen
vervangingswaarde, vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied
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van instrumenten en geluidsapparatuur.
9-3 In geval van diefstal of verlies van het geleverde apparatuur is huurder verplicht deze te volledig
te vergoeden aan Traffic Sound tegen nieuwwaarde/vervangingswaarde, vastgesteld door een
erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
9-2 Het gebruik maken van apparatuur door derden valt ten alle tijden onder de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever. Iedere hieruit voortvloeiende schade aan de apparatuur dient door de
opdrachtgever volledig vergoed te worden tegen vervangingswaarde, vastgesteld door een erkend
taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
9-3 De defecte of beschadigde goederen blijven altijd eigendom van Traffic Sound.
9-4 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende
de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren
van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het
werken met de gehuurde apparatuur.
Artikel 10 Meldingsplicht
10-1 In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan
terstond melding te doen aan de verhuurder.
10-2 De huurder zal in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond
aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft
voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen.
Artikel 11 Annuleren.
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij
verplicht de door Traffic Sound reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de verkoop prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij
overigens jegens Traffic Sound gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan
Traffic Sound schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
De opdrachtgever is voorts verplicht Traffic Sound te vrijwaren tegen vorderingen van derden als
gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Traffic Sound zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 12 Betaling.
12-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
12-2 Traffic Sound is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 8% per maand of gedeelte van
een maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
12-3 Traffic Sound is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
12-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport
Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan
redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle
kosten voor juridisch advies en bijstand.
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12-5 Traffic Sound is gerechtigd indien aangetekend contract niet is ontvangen door Traffic Sound
voor de gestelde data een extra betaling in rekenen te brengen.
Artikel 13 Vergunningen
13-1 De opdrachtgever/huurder draagt zorg voor de vereiste vergunningen en staat er voor in dat
alle betrekkende wettelijke verplichtingen en voorschriften nageleefd worden.
13-2 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door
huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten
gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore
brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn
geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak
terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
Artikel 14 Sociale media
15-1 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, gemaakte foto’s en / of video’s zijn
eigendom van Traffic Sound, aan hen alle rechten toegekend.
15-2 Traffic Sound is gemachtigd foto’s en / of video’s gemaakt op festiviteiten van de huurder te
publiceren op alle sociale media platforms en andere internet websites ten behoeven van reclame
doeleinden.
15-3 Het is niet toegestaan zonder overleg foto’s en / of video’s van Traffic Sound te hergebruiken,
verspreiden en / of te publiceren. Er wordt een vast boete bedrag van 500,00 EUR gehanteerd per
foto / video, het boete bedrag dient uiterlijk binnen twee weken te zijn voldaan door de overtreder.
Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle door Traffic Sound gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 16 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Traffic Sound, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
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