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Algemene Leveringsvoorwaarden 

Van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten door Oreïd Toegepaste Theatervormen en Oreïd Performance. 
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1.   DEFINITIES 

a). Onder 'Oreïd' wordt verstaan Oreïd  Toegepaste Theatervormen V.O.F., en Oreïd Performance, de ZZP werkzaamheden van Pieter 

Verhees , Hasseltstraat 5, 5224 VK  's-Hertogenbosch, Nederland. 

b). Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan diegene die aan Oreïd een opdracht voor de organisatie of het uitvoeren van een optreden, 

theater-productie, evenement, training, promotionele activiteit, werken heeft opgedragen en/of een opdracht tot het engageren van acteurs, 

artiesten, trainers, uitvoerende kunstenaars heeft verstrekt. 

c). Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: de overeenkomst voor de organisatie en uitvoeren van festiviteiten, evenementen, promotionele 

activiteiten en werken in brede zin waarbij de ene partij (Oreïd) zich bij één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn opdrachtgever verbindt 

dat de organisatie en de uitvoering van het evenement, de festiviteit, promotionele activiteit, training, of de werken door middel van 

verschillende toeleveranciers  (zoals voor vervoer-decoratie -entertainment-AV-presentatie en andere elementen) onder verantwoordelijkheid 

van Oreïd zal geschieden, 

én 

de overeenkomst tot het doen van werkzaamheden door uitvoerders waaronder artiesten, uitvoerende kunstenaars, trainers, waarbij de ene 

partij (Oreïd) zich jegens zijn opdrachtgevers verbindt tot het te haren behoeve met een uitvoerder(groep) of uitvoerende kunstenaar(groep) 

en/of gemachtigde daarvan  sluiten van één of meer overeenkomsten tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 

accommodatie. 

d). Onder 'Uitvoerder' wordt verstaan: iedere artiest of musicus of uitvoerende kunstenaar of trainer, of groepen daarvan alsmede betrokken 

technici die zich jegens Oreïd tot het geven van een artistieke presentatie(optreden), en uitvoeren van werkzaamheden, een en ander in de 

ruimste zin van het woord heeft, respectievelijk hebben verbonden. 

e). Onder 'Werken' wordt verstaan: elk ontwerp evenementen-concept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk werkstuk, ieder model en 

idee en iedere geluids-, audiovisuele en/of filmproductie daarmee verbandhoudend, waaraan door Oreïd daaronder begrepen definitief of 

voorlopig vorm is of wordt gegeven, alsmede voorontwerpen en voorschetsen. 

 

2.   TOEPASSELIJKHEID   

a). Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Oreïd en een opdrachtgever, waarop door Oreïd deze voorwaarden van 

toepassing zijn verklaard, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Oreïd en opdrachtgever, voor zover 

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

b). Oreïd gaat er vanuit dat een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stilzwijgend instemt met de 

toepassing van deze voorwaarden op een later met Oreïd gesloten overeenkomst. 

 

3.   OFFERTES   

a). Alle offertes en aanbiedingen  zowel mondelinge als schriftelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

b). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste 

weten en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie ten tijde van het uitbrengen van de offerte wordt gedaan. 

c). Indien na de offerte de opdracht uitblijft kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht. De aan de opdrachtgever verstrekte 

afbeeldingen, tekeningen, modellen, technische omschrijvingen en documentatiematerialen e.d. zijn en blijven eigendom van Oreïd en dienen op 

eerste verzoek terstond te worden geretourneerd aan Oreïd. 

 

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN  

a). Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door Oreïd, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, in een 

schriftelijke overeenkomst zijn bevestigd. 

b). De opdrachtgever dient een kopie van de overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst ondertekend aan Oreïd terug te sturen. 

Wanneer Oreïd de kopie, door de opdrachtgever ondertekend, niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending door Oreïd aan de opdrachtgever 

retour ontvangen heeft, dan heeft Oreïd behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden 

te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, binnen 23 

(drieëntwintig) dagen na voornoemde 7e (zevende) dag aan de opdrachtgever meedeelt. 

c). Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de voormelde schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts 

geldig indien zij door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn aanvaard of bevestigd. 

 

5.   UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

a). Oreïd bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever 

tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 

b). Oreïd is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten uitvoeren 

door niet bij haar in dienst zijnde derden en/of gebruik te maken van andere dan de overeengekomen materialen en/of technieken, indien dit 

haars inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 
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6.   INFORMATIE  EN MEDEWERKINGSPLICHT VAN DE OPDRACHTGEVER  

a). De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke  Oreïd redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren 

van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Oreïd komen. 

b). Oreïd heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het voornoemde lid 

vermelde verplichtingen zal hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Oreïd lijdt door deze vertragingen te vergoeden. 

 

7.   LEVERTIJD 

a). De overeengekomen levertijden zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk 

is overeengekomen. 

De levertijd gaat in, wanneer na het afsluiten van de overeenkomst overeenstemming is bereikt over alle details en nadat alle benodigde 

gegevens in het bezit zijn gekomen van Oreïd. 

Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist. 

b). Tenzij schriftelijk anders is bedongen kan het overschrijden van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op een 

schadevergoeding. 

 

8.   WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST  

a). Door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de 

opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Oreïd ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de 

correcte tenuitvoerlegging van bedoelde  wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 

b). Oreïd behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering  in de prijs aan te brengen. 

c). Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd 

wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Oreïd geen verantwoordelijkheid. 

 

9. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN  

Het is Oreïd is toegestaan zaken te leveren c.q. te verhuren die in geringe maten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, maar 

die op functioneel gebied gelijkwaardig zijn. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Oreïd van deze mogelijkheid 

gebruik maakt en zaken levert die wezenlijk afwijken van hetgeen is overeengekomen. 

De opdrachtgever is hiertoe bevoegd gedurende 8 (acht) dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 

 

10. MEER EN MINDERWERK  

a).Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever 

aangebracht, worden wanneer daaruit meerdere werkzaamheden en kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd,  en voorzover daaruit 

mindere werkzaamheden en kosten ontstaan als minderwerk. 

b). Oreïd is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever indien het 

uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer 

bedragen dan 10 % van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Indien het meerwerk meer dan 10 % afwijkt treden partijen in overleg 

omtrent de te nemen maatregelen. 

c). Minderwerk wordt slechts verrekend indien Oreïd daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd. 

d). Meer- en minderwerk in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd 

wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Oreïd geen verantwoordelijkheid. 

 

11.   BEPALINGEN M.B.T. INSTALLEREN, OPTREDENS EN UITVOERING VAN WERKEN 

a). De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de -voor het optreden en uitvoering- vereiste 

muziek- en andere van overheidswege noodzakelijk vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van BUMA, levert voor 

de opdrachtgever ten opzichte van Oreïd wanprestatie op. 

b). De opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico voor te zorgen dat:  

1). het personeel van Oreïd, zodra dit op de plaats van installatie c.q. opstelling is aangekomen, een aanvang kan maken met de 

werkzaamheden en deze ongestoord kan blijven verrichten; 

2). dat de locatie en/of het podium voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor onder meer uitvoeren van werken, opbouwen, 

uitlichten, sound-check en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden en uitvoeren van werken nodig zijn; 

3). ten behoeve van het personeel de krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn; 

4). de door de opdrachtgever aangewezen plaats geschikt is voor installatie en opstelling; 

5). de toegangswegen tot de plaats van installatie, opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 

6). dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de uitvoerder/artiest zich kan kleden en kan vertoeven tijdens de pauzes. Die 

accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van 

spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van 

sanitaire voorzieningen te liggen; 

7). dat er op de plaats van optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop 

voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd, kostuums, geluid- lichtinstallaties, decors, rekwisieten, attributen, (mu-

ziek)instrumenten, apparaten etc., te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het 

podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de 

weersomstandigheden - ook onverwachte - geen schade kunnen toebrengen aan de uitvoerder/artiest, diens kleding en de zaken voor het 

optreden benodigd; 

8). dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden,  toegelaten wordt, dan volgens de ter 

plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd; 

9). dat er zonder schriftelijke toestemming van Oreïd geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd. 

c). Schade en/of alle meerkosten die ontstaan, doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in het vorige lid van dit artikel omschreven 

verplichtingen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

d). De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar 

behoren zijn vervuld. 

 

12. LEVERINGEN  

a). Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering op het adres dat in de overeenkomst is genoemd. 

b). Tenzij anders is overeengekomen is het gehuurde, c.q. gekochte, c.q. geleverde voor rekening en risico van de opdrachtgever, vanaf 

aflevering op het in de overeenkomst genoemde adres. 
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c). De opdrachtgever is verplicht de gehuurde, c.q. gekochte, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden 

bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de 

afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen 

voor het risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 

verschuldigd zijn. 

d). Oreïd behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de opdrachtgever nog posten te vorderen heeft van 

ouder dan 60 dagen. 

 

13. DEELLEVERINGEN   

Het is Oreïd toegestaan te leveren zaken in gedeelten te leveren.  

Oreïd is bevoegd iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, 

afzonderlijk te factureren. 

 

14. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN  

a). De opdrachtgever dient de gekochte, c.q. gehuurde, c.q. te leveren zaken bij aflevering -of  zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) 

onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Oreïd dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan. Hierbij 

dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 

-of de juiste zaken geleverd zijn; 

-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; 

-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken  - aan de eisen die gesteld mogen worden 

bij een normaal gebruik. 

b). Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze onmiddellijk mondeling en binnen 3 werkdagen na 

aflevering schriftelijk aan Oreïd te melden. 

c). Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 

 

15. TRANSPORT  

Transportkosten van af te leveren zaken zijn vanaf het verlaten van de werkplaats van Oreïd voor rekening van de opdrachtgever. Het risico van 

beschadiging en/of verlies  van deze zaken gaat op de opdrachtgever over zodra deze zaken de plaats van aflevering hebben bereikt. 

Indien door toedoen van de opdrachtgever het moment van aflevering wordt vertraagd, gaat het risico op de opdrachtgever over op de 

geplande datum van levering. 

 

16. OVERMACHT   

a). In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte 

stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. 

b). Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en 

vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Den Haag; 

- een van overheidswege afkondiging van nationale rouw; 

- gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan; 

- ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitvoerder/artiest; 

- storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen. 

c). In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan Oreïd nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid 

moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is een fatale datum betreft. 

d). Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en Oreïd het recht 

de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij 

hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden 

terugbetaald onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten en/of onkosten. 

e). Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie  van Oreïd en door Oreïd ingeschakelde derden veroorzaken, 

zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. 

f). Oreïd zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde toeleveranciers zich te 

houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht 

geeft tot het vorderen van een schadevergoeding  of ontbinding, heeft Oreïd echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en 

gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Oreïd zal steeds tevoren in overleg met de opdrachtgever treden over noodzakelijk geachte 

veranderingen als hier bedoeld. 

 

17. AANSPRAKELIJKHEID   

a). Oreïd is uitsluitend aansprakelijk als schade veroorzaakt is door opzet en/of grove schuld van Oreïd of haar leidinggevende ondergeschikten. 

b). De aansprakelijkheid van Oreïd voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekeraar gedane uitkering. 

c). Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt , is de aansprakelijkheid 

van Oreïd beperkt tot de factuurwaarde. 

d). De in lid b en c opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade  te wijten is aan opzet of grove schuld van Oreïd of haar  

leidinggevende ondergeschikten. 

e). Oreïd accepteert geen risico en geen aansprakelijkheid terzake van schade, van welke aard dan ook, door of tijdens de uitvoering van het 

werk toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, tenzij de schade  te wijten is aan opzet of grove schuld van Oreïd of haar  leidinggevende 

ondergeschikten. 

f). Oreïd heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade aan de opdrachtgever ongedaan te maken. 

g). Oreïd is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door fouten of verzuimen van door opdrachtgever ingeschakelde of voorgeschreven 

derden. 

h). De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade , ontstaan door voor of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of 

optredende storingen in de stroomvoorziening. Alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door publiek toegebracht aan decoraties, 

geluids- en lichtinstallaties, alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, 

tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement, promotie-activiteit, training, en/of theaterproductie, tijdens de 

uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de lokatie en kleedkamers door het publiek toegebracht. 
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18. PRIJZEN  

a). Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 

b). Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de tarieven opgenomen in de offerte van 

Oreïd. 

c). De prijzen van Oreïd zijn exclusief B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen. 

d). De prijzen van Oreïd zijn berekend voor levering op het in de offerte genoemde afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

e).De prijzen van Oreïd zijn exclusief transportkosten, reiskosten, verblijfskosten, verzekeringskosten, belastingen, douaneheffingen en andere 

publieksrechtelijke verplichtingen. 

f). Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op prijsbasis van materialen, vervoerskosten, ingrediënten, lonen, assurantiepremies, 

fiscale lasten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de 

overeenkomst. Indien vóór de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Oreïd het recht te haren keuze hetzij een 

evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder 

ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren. 

 

19. BETALINGSCONDITIES  

a).Betaling dient te geschieden zonder aftrek  van  enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 21 dagen na factuurdatum. 

b).Oreïd is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie , gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te 

verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. 

c).Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist. Het gehele bedrag, zijnde een brengschuld van de opdrachtgever, is na verval van 

voornoemde termijnen onmiddellijk opeisbaar zonder vooraf benodigde ingebrekestelling. 

d). Wanprestatie 

1). Indien de opdrachtgever niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen of aan een of andere bepaling van 

de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn 

ondercuratelestelling is aangevraagd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in 

verzuim te zijn en is het totale aan Oreïd verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte 

termijnafspraken  met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar. 

2).Het in lid d1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente, rekenend vanaf de factuurdatum, overeenkomend met de wettelijke 

rente. Delen van maanden worden voor berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volledige maanden. 

3). In de in het lid d1. bedoelde gevallen heeft Oreïd eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten – 

ook indien een vaste levertijd is overeengekomen - , c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van 

Oreïd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

4). Indien opdrachtgever zich op enigerlei wijze niet houdt aan verbintenissen ontstaan uit hoofde  van met Oreïd gesloten overeenkomsten 

en/of aan deze voorwaarden is Oreïd voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en schadebedragen  van de opdrachtgever te vorderen alle 

incassokosten, die door niet betaling van voornoemde bedragen zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

5). Buitengerechtelijke  incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin Oreïd voor de invordering de hulp van 

een derde inschakelt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 125.- . 

 

20. RETENTIERECHT  

Oreïd is gerechtigd om zaken die Oreïd van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die 

Oreïd besteed heeft ter uitvoering van opdrachten  van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of 

andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

 

21. ZEKERHEIDSSTELLING  

a). Oreïd is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te 

gaan, voldoende  zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. 

b). Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze , wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd 

, heeft Oreïd het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog 

niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Oreïd alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de 

overeenkomst verschuldigd is wegens de door haar verrichte  werkzaamheden en gedane leveringen, gemaakte kosten en onverminderd het 

recht op vergoeding van gederfde winst. 

 

22. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

a). Alle  door Oreïd geleverde of te leveren zaken – indien sprake is van een koopovereenkomst – blijven eigendom van Oreïd, zolang de 

opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of de te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden 

alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de  verschuldigde  interessen en buitengerechtelijke kosten) 

van de overeenkomst niet heeft voldaan. 

b). Zolang  het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Oreïd blijft berusten, zoals bedoeld in het in het eerste lid bepaalde, is 

de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde  zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan 

ook aan derden ter beschikking te stellen. 

c). Bij overtreding van de opdrachtgever van het bepaalde in het tweede lid zal deze aan Oreïd een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 

1,5 maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van Oreïd op aanvullende schadevergoeding. 

d). De opdrachtgever is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling  de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, 

verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens Oreïd aansprakelijk voor 

de volledige schade  aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Oreïd ontstaat. 

 

 23. AUTEURSRECHT  

a). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Oreïd verstrekte ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, 

omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle 

(overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en 

diaproducties, haar eigendom. Indien Oreïd de opdracht of delen daarvan uitbesteedt aan of laat verrichten door niet bij haar in dienst zijnde 

derden, blijven de door of vanwege Oreïd of derden verstrekte ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, 

tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of 

public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, het eigendom van 

genoemde derden. 

b). Alles met betrekking tot ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, 
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programmatuur, illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het 

woord, zoals bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden 

voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd. 

c). Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële  eigendom alsmede soortgelijke rechten op verstrekte 

ontwerpen, software, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, programmatuur, 

illustraties, muziekstukken e.d., alsmede alle (overige) voorlichtings- en /of public relationsproducties in de ruimste zin van het woord, zoals 

bijvoorbeeld audio-, film-, video- en diaproducties, komen uitsluitend toe aan Oreïd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niets in een 

overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke  overdracht van zodanige rechten. Bovenstaande bescheiden zijn en blijven eigendom van 

Oreïd, ongeacht of Oreïd daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. 

d). Opdrachtgever mag de in lid c van dit artikel genoemde zaken niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen  of 

wijzigen of aan enige derde ter beschikking stellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

24. ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN 

a). Door Oreïd verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

b). Oreïd aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor 

eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.  

c). Oreïd aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid  voor onderdelen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. 

 

25. KLACHTEN EN GARANTIE 

a). De opdrachtgever die niet tevreden is over de door Oreïd geleverde  zaken of door Oreïd verrichte werkzaamheden kan gedurende 14 

dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. 

b). Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Oreïd, onder door Oreïd te bepalen 

voorwaarden. 

c). Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Oreïd alsdan zorg dragen, te harer keuze, voor vervanging van de  zaken of verrichte 

werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten. 

d). Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende  8 dagen na factuurdatum worden ingediend.  

e). Het in het eerste  lid van dit artikel bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. 

f). Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op. 

g).Oreïd garandeert de aan de opdrachtgever verkochte en geleverde zaken gedurende een periode van zes maanden vanaf leveringsdatum. 

h). De garantie is beperkt tot het herstellen van gebreken, die het gevolg zijn van materiaal-, constructie-, of ontwerpfouten. De garantieperiode 

wordt door de herstelwerkzaamheden niet verlengd. 

 

26. VERHUUR VAN ZAKEN  

a). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Oreïd geleverde zaken haar eigendom omdat partijen een 

huurovereenkomst betreffende roerende zaken met elkaar aangaan. Bovenstaande zaken zijn en blijven eigendom van Oreïd en mogen zonder 

haar uitdrukkelijke toestemming niet worden (weder)verhuurd en/of verkocht. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke 

overdracht van de geleverde zaken aan de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat een koopovereenkomst 

is gesloten. 

b). Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht om niet of onder bezwarende titel is bij verhuur verboden. 

c). Door in ontvangstname van gehuurde zaken, verder te noemen het gehuurde, verklaart de opdrachtgever het gehuurde in goede staat te 

hebben ontvangen. Opdrachtgever zal het gehuurde in goede staat houden en na afloop der huur weder aan Oreïd in goede staat teruggeven. 

d). Bij overschrijding van de huurtermijn zonder de schriftelijke toestemming van Oreïd, is de opdrachtgever per dag een vergoeding 

verschuldigd van tweemaal de overeengekomen dagprijs.  

e). De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde is voor risico van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan het 

gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren of het gehuurde naar een andere lokatie te (laten) vervoeren,  dan wel het 

gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, tenzij met schriftelijke toestemming van Oreïd. 

f). Opdrachtgever is gedurende de periode dat het gehuurde tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan 

alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare 

schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Oreïd. 

g). Gedurende de huurtijd zij alle risico’s  van het gehuurde voor opdrachtgever; Oreïd zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, 

verborgen of niet verborgen gebrek, aansprakelijk worden gesteld. 

h). Artikel 18 lid e is van toepassing op onderhavig artikel. 

 

27. GESCHILLEN 

a). Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. 

b). Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of 

van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

c). Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener Arrondissementsrechtbank, zullen deze in eerste 

aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Oreïd gevestigd is. 

 

d.d. 20-08-2012 
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