ALGEMENE VOORWAARDEN PARTY-ALARM
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17219558
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden van Party-Alarm tevens handelend onder de
namen Outdoor-Eindhoven, Koning Paintball, Mud Factory en
Powerturn Verhuur, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten en diensten evenals op de verhuur van de in de
overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde
accessoires. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op
www.party-alarm.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten
schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die
overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen
die van de wederpartij, worden door Party-Alarm niet geaccepteerd,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Party-Alarm is
bevestigd;
1.4. In deze voorwaarden wordt verstaan;
- Arrangement: pakket activiteiten t.b.v. minimaal 10 deelnemers;
- Evenement: een georganiseerde gebeurtenis of outdoor activiteiten;
- Last minute: een evenement geboekt op 3 of minder dan 3 dagen
voor aanvang evenement;
Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en
hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door
Party-Alarm desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van
de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die
opdracht;
2.2. In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten
vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn
uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende
hoedanigheden. Hoewel de belangrijkste kenmerken van de
(verhuur)producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven
hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden
Party-Alarm niet;
2.3. Tenzij nadrukkelijk overeengekomen, is de overeenkomst
exclusief montage, installatie of aflevering;
2.4. Het contract dient door de wederpartij te worden ondertekend
en te worden geretourneerd naar Party-Alarm. Wanneer het
contract niet is ondertekend gaat Party-Alarm er vanuit dat het
contract verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het
ontbreken van een handtekening doet niets af aan de
verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. De goederen worden verhuurd voor een bepaalde periode van
minimaal 24 uur. De huurperiode vangt aan af magazijn en eindigt
wanneer het gehuurde weer retour magazijn is aangeboden;
3.2. Een evenement vindt plaats op een vooraf bepaalde datum en
tijd hetgeen blijkt uit het contract. Bij no show is wederpartij de
overeengekomen evenementen verschuldigd;
3.3. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te
zijn gekomen nadat Party-Alarm de order schriftelijk heeft bevestigd
dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van
de overeenkomst wordt bepaald door het contract en deze algemene
voorwaarden. Bij no show is wederpartij de overeengekomen
huurprijs verschuldigd;
3.4. De verschuldigde huurprijs eindigt op het moment dat de
huurmaterialen Party-Alarm worden aangereikt;

3.5. Een Last Minute boeking wordt geacht tot stand te zijn gekomen
nadat de wederpartij dit heeft bevestigd via mail / sms / WhatsApp;
3.6. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan
alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks
schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,
van welke aard dan ook, worden schriftelijk door Party-Alarm
bevestigd;
3.7. Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet
toegestaan zonder toestemming van Party-Alarm;
3.8. Party-Alarm heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde,
zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar
oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op
zorgvuldige wijze wordt gebruikt;
3.9. De wederpartij is verplicht zich te legitimeren en een natuurlijk
persoon dient een kopie bankafschrift niet ouder dan 14 dagen te
overleggen;
Artikel 4. PRIJZEN/BORG
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Party-Alarm in rekening
brengt, zijn de op het moment van het tot stand komen van de
overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, inclusief BTW, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op
verzoek van de wederpartij, zijn transport kosten verbonden. Indien
aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder
voor verantwoording van de wederpartij;
4.2. Party-Alarm heeft het recht bij de wederpartij een borg te
vragen wanneer de wederpartij een huurder van goederen is;
4.3. Party-Alarm behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen
te compenseren met de waarborgsom, zo ook de kosten van
reparatie en reiniging;
4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van
materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de
goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is
Party-Alarm gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren.
Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om
de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen
na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een
ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding
van enigerlei schade;
Artikel 5. BETALING
5.1. Party-Alarm verlangt een aanbetaling bij iedere overeenkomst /
reservering. Na ontvangst van het contract door de wederpartij wordt
de (reservering)overeenkomst definitief;
5.2. De aanbetaling dient binnen 3 dagen na contract/factuurdatum te
zijn voldaan. Betaling (inclusief borg) dient te geschieden voor of
uiterlijk bij aanvang van de huurperiode / het evenement. Last minute
boekingen dienen uiterlijk op de dag van het evenement volledig
(contant) betaald te zijn;
5.3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling is Party-Alarm
gerechtigd de reservering ongedaan te maken en de overeenkomst
te ontbinden zonder dat Party-Alarm aansprakelijk is voor de
eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de wederpartij. De
wederpartij blijft daarentegen de volledige huursom verschuldigd;
5.4. Party-Alarm behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen
te compenseren met de aanbetaling, zo ook de kosten van reparatie
en reiniging;
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5.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is PartyAlarm alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande
bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te
berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
Artikel 6. ANNULERING
6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te
annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te
geschieden en wederpartij is de hierna genoemde schadeloosstelling
verschuldigd, tenzij door wederpartij of Party-Alarm een voor beide
partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de
verplichtingen voortvloeiend uit de overeen komst integraal wil
overnemen;
6.2. In geval van een annulering tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang
van de overeengekomen huurperiode / evenement, kan de
annulering kosteloos geschieden;
6.3. In geval van een annulering tot 14 dagen voor aanvang van de
overeengekomen huurperiode / evenement is de wederpartij 50 %
van de totale overeengekomen prijs verschuldigd;
6.4. Later dan 14 dagen voor aanvang van de overeengekomen
huurperiode / evenement is de wederpartij de totale overeengekomen
prijs verschuldigd;
6.5. Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd
door de wederpartij, zijn op de geannuleerde diensten voornoemde
vergoedingen pro rata van toepassing;
6.6. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de
gevolgen van de annulering en vrijwaart Party-Alarm ter zake.
Artikel 7. KEURING / STORING / MELDING
7.1. De zaken worden voor de aflevering door Party-Alarm
gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht het gehuurde te
inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie
niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen,
wordt geacht dat de wederpartij het gehuurde van Party-Alarm in
goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn
voor beschadigingen en/of defecten die bij retour name van het
gehuurde worden geconstateerd;
7.2. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of
defect gaan, dan wordt Party-Alarm hiervan onverwijld (tijdens de
huurperiode) op de hoogte gebracht. Het is de wederpartij niet
toegestaan zelf de storing te verhelpen en/of reparaties uit te voeren;
7.3. Bij beschadigingen of defect zal de nieuwwaarde in rekening
worden gebracht wanneer beschadigingen niet direct zijn gemeld;
7.4. De wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te
gebruiken voor hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en
te bewaken;
7.5. Wederpartij is verplicht om bij diefstal, verlies, enzovoort en/of
ongeregeldheden bij evenementen, aangifte doen bij de politie;
Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Party-Alarm is gerechtigd zonder toestemming van de
wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of
te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Party-Alarm;
8.2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Party-Alarm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Party-Alarm
worden verstrekt;
8.3. De wederpartij dient voor eigen rekening te beschikken over /
zorg te dragen voor;
a) benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en verzekeringen;

b) Mits van toepassing verlengkabels, aanvoerslang voor stromend
water bij tap huur, verlichting, verwarming;
c) betaling van SENA rechten (BUMA);
Bij ontbreken of het niet verlenen van een vergunning is de
wederpartij het overeengekomen honorarium aan Party-Alarm
verschuldigd en kan geen beroep worden gedaan op overmacht;
d. Gedegen aansluitingsmogelijkheden en stroomvoorziening.
De stroomvoorziening op de locatie dient volledig veilig te zijn. Open
stoppenkasten, slechte bedrading of provisorische oplossingen zijn
redenen voor Party-Alarm om de apparatuur niet aan te sluiten.
De stroomvoorziening dient gezekerd te zijn en voorzien van een
aardlekschakelaar. Binnen 20 meter van de plaats van optreden /
plaats van opbouw dient aanwezig te zijn: een krachtstroomaansluiting van 400 Volt, 16/25/32 Ampère, 50 Hertz, bestaande uit 3
fasen, een nul en een aarde, of minstens 1, 2 of 3 gescheiden rand
geaarde groepen van 230 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Alles volgens
de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften. Indien er
onvoldoende stroom is, kunnen elementen van het gehuurde niet
gebruikt worden. In geval van een stroomstoring of kortsluiting dient
de stroomvoorziening voldoende beveiligd te zijn zodat er geen
schade aan mens of apparatuur ontstaat. De wederpartij is
verantwoordelijk voor schade als gevolg van een slechte elektrische
installatie;
8.4. De wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader voor de
zaken zorg te dragen. De wederpartij dient de zaken gesorteerd en
schoon gemaakt te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen
en in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage.
Worden de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd, dan behoudt
Party-Alarm zich het recht voor om de wederpartij reinigingskosten in
rekening te brengen. Schoonmaakkosten per artikel zijn gelijk aan de
huurprijs daarvan. De wederpartij mag tijdens de huurperiode niets
veranderen aan de gehuurde zaak dan wel dat goed gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor dat goed geëigend is;
8.5. De wederpartij is verplicht om Party-Alarm vrije toegang te
verschaffen tot de locatie waar de gehuurde materialen zich bevinden
om de materialen te inspecteren;
8.6. De wederpartij vervoert de gehuurde artikelen geheel voor eigen
rekening en risico en in een door Party-Alarm verstrekte verpakking;
8.7. De gehuurde goederen blijven in eigendom toebehoren aan PartyAlarm. Indien derden beslag leggen op de gehuurde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht
Party-Alarm zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op
de hoogte te stellen;
8.8. Er mogen geen wijzigingen (spijkeren, lijmen, schroeven, etc.)
worden aangebracht aan de geleverde huurmaterialen of specifieke
Materialen en Goederen (M&G bij evenementen);
8.9. Beschermende kleding of schoeisel wordt bij evenementen ten
zeerste aanbevolen. De verantwoordelijkheid ligt bij de wederpartij;
8.10. De aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Party-Alarm mag
het haar door de wederpartij opgegeven adres of de overeengekomen
plaats als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres of
nieuwe plaats is medegedeeld. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen zal plaatsing c.q. verplaatsing uitsluitend mogen
geschieden middels het door Party-Alarm aangewezen personeel.
Plaatsing zal uitsluitend geschieden op een plaats die voor het voertuig
van Party-Alarm bereikbaar en goed toegankelijk is. Dit binnen een
straal van 50 meter van de loslocatie. Tussen de loslocatie en
plaatsingslocatie dienen geen drempels en of trappen aanwezig te zijn.
Verplaatsing kan alleen geschieden in overleg met Party-Alarm onder
schriftelijke vermelding van de gekozen locatie. Indien het gehuurde
later, of twee maal, verplaatst moet worden, worden de hierdoor
ontstane kosten doorberekend. Het terrein dient goed bereikbaar en
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berijdbaar te zijn. De wederpartij zorgt ervoor dat de eigenaar van het
terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van de
goederen gedurende de gehele huurperiode. De wederpartij vrijwaart
Party-Alarm voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde
terrein. Bij huur zal de aflevering worden geacht te hebben
plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken
gebruiksklaar aan de wederpartij worden afgeleverd. Indien de
opdrachtgever de aansluitingen verzorgt en deze niet voor levering
aanwezig zijn dient opdrachtgever zorg te dragen voor het
gebruiksklaar maken van de voorzieningen en wordt de aflevering
tevens geacht te hebben plaatsgevonden. Vanaf het moment van
aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.
Artikel 9. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID
9.1. Party-Alarm garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk
toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij
conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij
van gebreken zijn;
9.2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is
bepaald, staat Party-Alarm in voor de deugdelijkheid alsmede de
kwaliteit van de door haar geleverde producten;
9.3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het
normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij PartyAlarm hiervan direct in kennis te stellen.
Artikel 10. RECLAME
10.1. De wederpartij is verplicht eventuele klachten over de
dienstverlening ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst,
onmiddellijk ter kennis van Party-Alarm te brengen, zodat PartyAlarm in staat kan worden gesteld de klachten te verhelpen;
10.2. Overige klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan
Party-Alarm. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames
niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Party-Alarm in staat is adequaat te reageren. PartyAlarm zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de
klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel
ongegronde bevinding;
10.3. Indien een klacht gegrond is, zal Party-Alarm de overeenkomst
alsnog uitvoeren, tenzij dit inmiddels niet meer mogelijk is. Dit laatste
dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
10.4. Mocht de overeenkomst niet meer kunnen worden nagekomen
dan zal Party-Alarm te hare keuze een prijsreductie verlenen
respectievelijk een ander aanbod doen;
10.5. Reclame is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken en of verleende diensten een of meer
onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een
redelijke tolerantie;
- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor
zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt,
opgeslagen of vervoerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of
doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies,
aanwijzingen en adviezen van Party-Alarm;
- wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Party-Alarm
(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
Artikel 11. GARANTIE
Party-Alarm garandeert dat alle geleverde zaken geschikt en wettelijk
toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij
conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij
van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
12.1. Party-Alarm is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de
haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of
schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de
overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte
tot faillietverklaring doet;
- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van
wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige
toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn
uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van PartyAlarm passende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (waaronder
bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan de gehuurde
goederen al dan niet met schuld van de wederpartij en onverschillig
of zulks toerekenbaar is of niet. Wederpartij is aansprakelijk voor
teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van
Party-Alarm ontvangen heeft. Na retournering wordt het gehuurde
gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is PartyAlarm gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering
van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) bij
aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn bevindingen inzake
schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. De wederpartij heeft
na ontvangst van dit schrijven 72 uren de tijd (zon- en feestdagen
niet inbegrepen) om schade bij Party-Alarm op tegenspraak te komen
vaststellen. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, is
Party-Alarm gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te
gaan op de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te
brengen, onverminderd het recht van Party-Alarm om aanvullende
schadevergoeding te vorderen;
13.2. De wederpartij is verantwoordelijk voor behoorlijk transport van
het gehuurde. Is naar oordeel van Party-Alarm de wederpartij niet in
staat om de gehuurde materialen op deugdelijke en juiste wijze te
vervoeren (zonder demontage) dan kan in overleg met Party-Alarm
voor transport worden gezorgd, zulks tegen betaling. Mocht transport
niet direct worden gerealiseerd, dan blijft het gehuurde bij PartyAlarm en is wederpartij het huurbedrag verschuldigd;
13.3. Party-Alarm is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke vordering tot
schadevergoeding - uit welken hoofde dan ook - is uitgesloten, tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld van Party-Alarm of
leidinggevende ondergeschikten;
13.4. Indien Party-Alarm aansprakelijk is voor directe schade, dan is
die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO
2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is
te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van Party-Alarm in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering;
13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden;
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- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Party-Alarm aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij
deze niet aan Party-Alarm toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden;
13.6. Party-Alarm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geluidsoverlast,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
13.7. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen
ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de
wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven,
zelfs niet door toeval, of ingreep van derde;
13.8. Party-Alarm is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg
van het niet of niet naar behoren functioneren van de uitgereikte
M&G of schade die wordt toegebracht door of bij het werken met de
uitgereikte M&G.

van medicijnen kan een contra-indictie zijn, hetgeen blijkt uit de
bijsluiter.
Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij
niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen
volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een
passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen
nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van Party-Alarm is de plaats waar wederpartij
aan zijn verplichtingen jegens Party-Alarm moet voldoen, tenzij
dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Party-Alarm is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
Artikel 14. VERZEKERING
wederpartij en Party-Alarm gesloten overeenkomst dan wel van nadere
14.1. De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat de gehuurde overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
goederen niet zijn verzekerd;
beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
14.2. De wederpartij verplicht zich de geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede Artikel 19. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter VOORWAARDEN
inzage te geven.
19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel;
Artikel 15. OVERMACHT
19.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende overeenkomst.
opvattingen, voor hun rekening komt;
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PartyAlarm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Party-Alarm niet in
staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
van Party-Alarm worden daaronder begrepen;
15.3. Party-Alarm heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat Party-Alarm haar verplichtingen had moeten nakomen;
15.4. Voor zover Party-Alarm ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen, is Party-Alarm gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16 EVENEMENTEN
16.1. Foto en filmopnamen mogen door Party-Alarm worden gebruikt
voor promotiedoeleinden en wederpartij heeft hiervoor toestemming
verleend mits anders schriftelijk vooraf is vastgelegd;
16.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om foto en filmopnamen van
Party-Alarm te gebruiken voor reclamedoeleinden, mits anders
schriftelijk is overeengekomen;
16.3. De validiteitsverklaring gekoppeld aan contra-indicties is van
toepassing tijdens evenementen en de wederpartij verklaart dat als
onderdeel van de overeenkomst dat de deelnemers deze
validiteitsverklaring begrijpen en met de inhoud akkoord gaan;
16.4. Het gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Bij
constatering wordt deelname geweigerd zonder restitutie. Het gebruik
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