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ALGEMENE VOORWAARDEN ADS-Expo B.V.. 
 

 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten van ADS-Expo 

B.V. met een wederpartij. 
 

1.2 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden 
daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen ADS-Expo B.V. en de wederpartij. 

 
 
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 
 
2.1 Aan de door ADS-Expo B.V. uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn 

vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 

 
Artikel 3 Levering 
 
3.1 Alle leveringen van ADS-Expo B.V. zijn af fabriek en dienen door de wederpartij afgehaald en retour 

gebracht  te worden op een tussen partijen overeengekomen tijdstip. 
 

3.2 Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

3.3 Bij overmachten andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid ( tijdige ) nakoming 
niet van ADS-Expo B.V.  kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk 
aan het voortduren van die omstandigheden. 
 

3.4 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel,  
overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in 
de leveranties door toeleveranciers. 
 

 
Artikel 4 Huurprijs, koopprijs 
 
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s ,exclusief omzetbelasting, verzendkosten en 

eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 

4.2 Bij wijziging van de overeenkomst is ADS-Expo B.V. gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de 
wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen 
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Artikel 5 Betaling 
 
5.1 Betaling kan geschieden volgens een vooraf ingesteld betalingsschema. Indien dit ontbreekt geschiedt 

betaling à contant of voor aflevering van de materialen  op onze bankrekening. 
 

 Indien op rekening wordt verkocht zal na verloop van de afgesproken betalingstermijn  een rente van 1,5 
% per ( gedeelte van ) een maand worden berekend. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening 
van de nalatige wederpartij. Bij niet-tijdige betaling kan de overeenkomst door ons ontbonden verklaart 
worden, zonder rechtelijke tussenkomst, waardoor al onze eigendomsrechten herleven. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde. Rente en 
vorderingskosten worden primair verrekend. Zolang de wederpartij zijn verplichten niet volledig is 
nagekomen blijven alle door onze geleverde goederen waarop een (zekerheids) eigendom verloren is 
gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij verschuldigd is.  In geval van door verkoop 
van nog niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De wederpartij is 
verplicht eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens koper. Het recht van retentie  wordt door 
ons uitdrukkelijk voorbehouden. 
 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid wederpartij 
 
6.1 De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van ADS-

Expo B.V.  voor rekening en risico van de wederpartij. 
 

6.2 De wederpartij is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging aan de 
gehuurde materialen. 
 

6.3 Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de 
wederpartij worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De wederpartij dient haar risico hiertoe voor 
eigen rekening afdoende te verzekeren. 
 

6.4 De gehuurde zaken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zijn bij het 
aangaan de overeenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft ADS-Expo B.V. het recht de 
overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en 
de zaken terug te nemen. 
 

6.5 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van 
de overeengekomen prijs. 

 
 
Artikel 7 Reclames 
 
7.1 Reclames dienen binnen 8 dagen na levering (8 dagen na factuurdatum voor facturen ) schriftelijk te 

onzer kennis zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een 
termijn van 8 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na levering,  retourzendingen 
alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Geen reclame in geval van geringe kleur- 
materiaal- afwijkingen. 
 

7.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op maat worden gemaakt conform de door 
wederpartij opgegeven maatvoering en/of specificaties. Na succesvolle betaling is de koop definitief. 
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Artikel 8 Retour bezorgen gehuurde materialen 
 
8.1 Wederpartij draagt zorg voor het retour brengen van de ingehuurde materialen binnen een maximale 

termijn van 10 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen. Indien de materialen niet binnen 
gestelde termijn retour zijn  gebracht heeft ADS-Expo B.V. het recht bij vervaldatum van iedere 
huurperiode ( 10 dagen ) een factuur te sturen voor een nieuwe huurperiode. 
 

8.2 Het is niet toegestaan dubbelzijdige tape, spijkers etc. te gebruiken in de gehuurde wanden waardoor 
deze zullen beschadigen. 
 

 
Artikel 9 Administratie kosten en kortingen 
 
9.1 Voor orders kleiner dan 250,00 Euro is ADS-Expo B.V.  genoodzaakt een bedrag van 20,00 Euro 

administratiekosten in rekening te brengen welke door wederpartij dienen te worden betaald. 
 

 
Artikel 10 Geschillen 
 
10.1 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats tenzij wij anders 

verkiezen. 
 

10.2 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ads-expo.nl  
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via 
Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om 
klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden 
op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om 
je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie 
 

 
BIJZONDER DEEL    
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de bepalingen van het Algemeen Deel van toepassing indien 
partijen een overeenkomst voor huur dan wel gebruik anderszins van LED-apparatuur met bijbehorende artikelen 
van ADS-Expo B.V. hebben gesloten. De tekst van deze bijzondere bepalingen, voor zover conflicterend, prevaleert 
boven de tekst van het Algemeen Deel zoals hierboven vermeld. Iedere overeenkomst waarbij de Wederpartij, al 
dan niet tegen betaling, apparatuur van ADS-Expo B.V. in gebruik verkrijgt, wordt gezien als een overeenkomst die 
wordt beheerst door de bepalingen in dit Bijzonder Deel alsmede van het Algemeen Deel van deze algemene 
voorwaarden. 
 
Begripsbepaling  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  'overeenkomst': elke overeenkomst betreffende de 
levering, verhuur en installatie van zaken en levering van LED-apparatuur met bijbehorende artikelen tussen ADS-
Expo B.V. en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of 
wijziging daarvan;   
 
 
Artikel 11 Omvang overeenkomst  
 
11.1 De Wederpartij verkrijgt op grond van de met ADS-Expo B.V.  gesloten overeenkomst slechts een tijdelijk 

recht, uitsluitend beperkt tot gebruik van de apparatuur van ADS-Expo B.V. voor het doel waarvoor de 
apparatuur gefabriceerd is. 
 

11.2 De Wederpartij zal de apparatuur behandelen als goed huisvader en zal zorgdragen voor een behoorlijke 
en veilige opslagplaats. De Wederpartij zal te allen tijde aan een door ADS-Expo B.V. gevolmachtigde 
toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de 
apparatuur te inspecteren. 
 

mailto:info@jouwwebwinkel.nl
http://ec.europa.eu/odr
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11.3 De Wederpartij zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter 

beschikking stellen. 
 

11.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de Wederpartij gehouden op werkdagen 
tijdens de reguliere openingstijden van ADS-Expo B.V. de gehuurde apparatuur op te halen en deze 
binnen de tussen partijen vastgestelde termijn weer in correcte staat op eigen kosten bij ADS-Expo B.V. 
in te leveren. 
 

11.5 Voor zover de Wederpartij niet of niet tijdig apparatuur inlevert of indien de apparatuur zich niet in 
correcte staat bevindt of is beschadigd, is de Wederpartij schadeplichtig ten opzichte van ADS-Expo B.V. 
De Wederpartij zal deze schade vergoeden. In ieder geval zal als schade gelden de hoogte van de 
vergoeding voor iedere dag - een gedeelte van een dag te zien als een dag - waarop ADS-Expo B.V. de 
bedoelde apparatuur niet heeft kunnen verhuren aan een derde alsmede reparatie en/of 
vervangingskosten. 
 

11.6 De Wederpartij zal in geval van diefstal van, verlies van, of schade aan de apparatuur, hiervan terstond 
melding maken aan ADS-Expo B.V. met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de 
Wederpartij in geval van diefstal of vernielingschade terstond aangifte doen bij de politie en een kopie 
van het proces verbaal van deze aangifte aan ADS-Expo B.V. verstrekken. 
 

11.7 De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van ten minste 1 dag. De huurperiode vangt aan op het 
moment dat de apparatuur het magazijn van ADS-Expo B.V. verlaat en eindigt op het moment dat de 
apparatuur weer in het magazijn van ADS-Expo B.V. terug komt, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 

11.8 De Wederpartij dient zich ervan te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt 
uitgeleverd. ADS-Expo B.V. gaat er vanuit dat de Wederpartij bekend is met de werking van de 
apparatuur.  Wederpartij gaat akkoord met de omstandigheid dat het mogelijk is dat in het geval van LED 
schermen mogelijk een of meerdere pixels per schermdeel niet functioneren. Wederpartij gaat akkoord 
dat in het geval dat meer dan 1% van het aantal pixels per m2 niet functioneert, ADS-Expo B.V. 
gehouden is dit scherm(deel) te vervangen. Andere rechten, zoals opschortingsrechten, overige 
nakomingsrechten en/of ontbindingsrecht,  komt Wederpartij in dit geval niet toe. 
 

11.9 Indien niet is overeengekomen dat de Wederpartij zelf zorgdraagt voor het nodige transport en de 
Wederpartij ADS-Expo B.V. eveneens geen nadere aanwijzingen daarvoor geeft, zal ADS-Expo B.V.. 
zorgdragen voor het nodige transport. Het transport geschiedt in elk geval steeds voor rekening en risico 
van Wederpartij. 
 

11.10 De Wederpartij wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door ADS-Expo B.V.  gehanteerde 
verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de Wederpartij de huurprijs contant vóór of bij 
de aanvang van de huurperiode te voldoen. ADS-Expo B.V. is gerechtigd een waarborgsom van de 
Wederpartij te eisen en behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen te verrekenen met de 
waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur. 

 
 
Artikel 12 Verzekeringen 
 
12.a De Wederpartij verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door 

hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat. 
 

12.b De Wederpartij dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen 
verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur 
gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk 
verzoek van de Wederpartij aan deze door ADS-Expo B.V.  meegedeeld. 

 
Artikel 13 Schade 
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13.1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de 

toedracht daarvan, is voor rekening van de Wederpartij indien en voor zover vergoeding van die schade 
niet is gedekt door enige door de Wederpartij afgesloten schadevergoeding. 
 

13.2 ADS-Expo B.V. 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 14 Geheimhouding 
 
14.1 De Wederpartij zal geen gegevens betreffende de door ADS-Expo B.V. inzake de gehuurde apparatuur 

gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of 
uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken. 

 
 
Artikel 15 Weigeringsrecht ADS-Expo B.V.  
 
15.1 ADS-Expo B.V. heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet 

aan te gaan. 
 
Artikel 16 Gebruik door derden 
 
16.1 Het is Wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de gehuurde 

apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. 

16.2 ADS-Expo B.V. kan aan het in het eerste lid genoemde schriftelijke toestemming nadere voorwaarden 
verbinden. 

 
Artikel 17 BUMA/STEMRA/SENA-rechten 
 
17.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door Wederpartij 

ten gehore brengen van beeld en/of muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten 
gelegenheden, welke geschiedt via door ADS-Expo B.V. beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor 
rekening van Wederpartij die voorts ADS-Expo B.V. vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake 
door BUMA/STEMRA/SENA. 

 
Artikel 18 Bijzondere bepalingen 
 
18.1 Indien Wederpartij gebruik wenst te maken van technisch personeel van ADS-Expo B.V., voor de 

installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor 
het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan 
gelden daarvoor de volgende bepalingen; 

  
18.a  Uitvoering van de opdracht 
 
1 ADS-Expo B.V. voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 

deskundigheid en vermogen. 
 

2 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft ADS-Expo B.V. het recht (delen 
van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Wederpartij en zal zijn uiterste 
best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 
 

3 ADS-Expo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden 
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verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Wederpartij zijn aangegaan. 
 

4 ADS-Expo B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door 
Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van 
de gegevens hem bekend hoorden te zijn. 
 

5 Als door ADS-Expo B.V.  of door ADS-Expo B.V.  ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden 
worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt 
Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 

18.b  Verplichtingen Wederpartij 
 
1 De Wederpartij stelt ADS-Expo B.V.  in de gelegenheid het werk te verrichten. 

 
2 De Wederpartij zorgt er voor dat de ADS-Expo B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk 

benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. 
 

3 De Wederpartij verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de 
voor het werk benodigde energie en stroom. De kosten van elektriciteit en overige nutsvoorzieningen 
komen voor rekening van de Wederpartij. 
 

4 De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen 
die niet tot het werk van ADS-Expo B.V.  behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering 
van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de 
Wederpartij de ADS-Expo B.V.  daarvan in kennis te stellen. 
 

5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in 
het voorgaande lid, dient de Wederpartij de daarmee verband houdende schade en kosten aan ADS-
Expo B.V. te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. 
 

18.c  Wijziging van de opdracht, meer- / minderwerk. 
 
1 Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen 

tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit 
voortkomende werkzaamheden. 
 

2 Wanneer door Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt 
ADS-Expo B.V. de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Wederpartij. 
 

3 Leidt dit tot meer- /minderwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Wederpartij in 
rekening c.q. in mindering. ADS-Expo B.V.  mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij 
Wederpartij in rekening brengen. 
 

4 In afwijking van lid 1, brengt ADS-Expo B.V. geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling 
van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan ADS-Expo B.V. kunnen worden toegerekend. 
 

18.d  Installatie / montage ter plaatse  
 
1 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie / montage ter plaatse op 

een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden dadelijk door ADS-Expo B.V. 
kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is ADS-Expo B.V. gerechtigd (extra) reis- en 
verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de Wederpartij door te berekenen. De Wederpartij zal deze 
extra kosten vergoeden. 
 

2 Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd / gemonteerd, geschieden 
eventuele bijkomende werkzaamheden als bekabelingswerkzaamheden voor rekening en risico van de 
Wederpartij.  
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3 ADS-Expo B.V. gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop door ADS-Expo 

B.V. wordt geïnstalleerd / gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet - of niet 
eenvoudig - bereikbaar zijn van de montageplek, komen voor rekening van de Wederpartij.  
 

4 De Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en 
vanwege de Arbowetgeving voor het personeel van ADS-Expo B.V.  vereiste voorzieningen, alsmede voor 
voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaatsen voor het geleverde 
alsmede voor materialen, gereedschappen en dergelijke van ADS-Expo B.V.  
 

5 De Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ADS-Expo 
B.V. vanwege de installatie / montage mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van ADS-Expo B.V. De Wederpartij is gehouden ADS-
Expo B.V. te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of 
leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de Wederpartij aantoont dat ADS-Expo B.V. 
door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke situatieschetsen en dergelijke genoegzaam op de 
hoogte was gesteld. 

 
Artikel 19: Inspectieplicht  
 
19.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde prompt na levering te inspecteren alsmede de resultaten van 

dienstverlening en service prompt te controleren. 
 

19.2 Voor zover sprake is van installatie / montage ter plaatse wordt als oplevering beschouwd de feitelijke 
oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of 
afgemonteerd en daarvan aan de Wederpartij mededeling is gedaan. 
 

19.3 Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens de Wederpartij, geldt het werk 
als opgeleverd. Indien - ondanks een daartoe gemaakte afspraak - een door de Wederpartij als bevoegd 
verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke 
medewerking van de Wederpartij. 
 

19.4 De Wederpartij tekent voor ontvangst van de door ADS-Expo B.V. geleverde zaken of diensten op het 
door ADS-Expo B.V.  aangeboden vervoersdocument of de door de werknemer van ADS-Expo B.V.  
getoonde werkbon. De Wederpartij maakt op deze documenten melding van alle direct zichtbare 
beschadigingen of ondervonden problemen in de dienstverlening. 
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