Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Expositiesystemen voor Marketing en Communicatie B.V. (EMC B.V.),
gevestigd te (3532 AE) Utrecht aan de Steenovenweg 1. Deze voorwaarden van februari 2010 zijn te downloaden via de
homepage van de website www.emcexpo.nl, worden op verzoek kosteloos verzonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder nummer 4547.
1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
transacties, leveringen en diensten door of namens
gebruiker EMC B.V. verricht. EMC B.V. verwerpt
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de Wederpartij of derden, daaronder
begrepen de algemene voorwaarden waar eerder naar
verwezen is dan wel naar verwezen zal worden. De
Wederpartij aanvaardt deze algemene voorwaarden
integraal en zonder voorbehouden.
2. Gedeeltelijke vernietiging van een of meerdere
(onderdelen van de) bepalingen in deze voorwaarden
doet niet af aan de integrale toepasselijkheid van de
overige bepalingen.
3. Uitleg van deze voorwaarden wordt beoordeeld
naar de geest van de bepalingen en naar Nederlands
recht.
4. Niet-schriftelijke mededelingen door of namens
EMC B.V. gedaan en die afwijking of ruimere uitleg
van bepalingen in deze voorwaarden en/of de
overeenkomst impliceren, binden EMC B.V. niet.
Schriftelijke mededelingen door of namens EMC B.V.
gedaan en die een afwijking of ruimere uitleg van
bepalingen in deze voorwaarden en/of de
overeenkomst impliceren binden EMC B.V.
uitdrukkelijk enkel eenmalig in exclusieve samenhang
met de overeenkomst waarbij zij zijn gedaan.

6. EMC B.V. is gerechtigd werkzaamheden op te
schorten zolang de Wederpartij niet aan haar
betalingsverplichtingen uit deze en eventuele eerdere
overeenkomsten heeft voldaan.
4. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting
eigendom van en vallen in het vermogen van EMC
B.V. tot aan het moment waarop de Wederpartij aan
alle verplichtingen voortvloeiend uit deze en eventuele
eerdere overeenkomsten met EMC B.V. heeft voldaan.
Tot dat tijdstip is de Wederpartij gehouden de door of
namens EMC B.V. geleverde zaken voor zover
mogelijk gescheiden van andere zaken te bewaren.
2. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van de
Wederpartij om binnen de normale uitoefening van
zijn bedrijf door EMC B.V. geleverde zaken te
gebruiken en verwerken onverlet zolang EMC B.V.
geen gebruik maakt van het recht deze rechten van de
Wederpartij op te zeggen wegens niet-nakoming door
de Wederpartij van zijn verplichtingen voortvloeiend
uit de overeenkomst met EMC B.V.
3. Met betrekking tot het uitoefenen van alle rechten
voortvloeiend uit of samenhangend met het
eigendomsvoorbehoud dient de Wederpartij alle
medewerking aan EMC B.V. te verlenen. Daaronder
valt in ieder geval doch niet uitsluitend het verlenen
van toegang tot locaties waar zich mogelijk zaken van
EMC B.V. bevinden.
2. Offertes en Aanbiedingen
4. Ontstane schade aan geleverde zaken door
1. Alle offertes en aanbiedingen worden vrijblijvend waardevermindering (daaronder begrepen
gedaan en blijven 30 dagen geldig, tenzij anders
afschrijvingskosten volgens de gebruikelijke
aangegeven. Gebondenheid van EMC B.V. aan een
indexering), wijzigingen en aanpassingen van en aan
opdracht ontstaat enkel middels schriftelijke
(de verpakkings- en stallingsmaterialen van) door of
aanvaarding door EMC B.V. en door de
namens EMC B.V. geleverde zaken, alsmede alle
Opdrachtgever.
kosten van het terughalen en demonteren van zaken
2. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in een komen voor rekening van de Wederpartij indien de
offerte of aanbieding binden EMC B.V. niet.
Wederpartij niet aan de verplichtingen van de
3. De in offertes en aanbiedingen vermelde prijzen
overeenkomst met EMC B.V. heeft voldaan.
zijn tenzij anders vermeld exclusief btw.
5. Ingeval van faillissement, surseance of enig ander
4. EMC B.V. is gerechtigd na een gedane offerte of
door de bevoegde rechtbank uitgesproken beslissing
aanbieding prijsverhogingen door te voeren. Factoren aangaande het vermogen van de Wederpartij, zijn alle
die tot prijsverhogingen kunnen leiden zijn: prijzen
kosten voor wederverkoop van de onder het
van materialen, van arbeidskosten, uitvoering van de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor rekening
opdracht onder niet-normale werkuren en
van de Wederpartij.
omstandigheden, valutakoersen, leveranciersprijzen, 6. Aan de verplichtingen van de overeenkomst tussen
kosten van door EMC B.V. ingeschakelde derden en EMC B.V. en de Wederpartij is in ieder geval niet
(sociale) wet- en regelgeving. Voorzienbaarheid van
voldaan indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum
prijsverhoging na een gedane offerte of aanbieding op is betaald en indien het gebruik van de onder
grond van de voorgenoemde factoren doet aan het
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken buiten de
doorvoeren hiervan door EMC B.V. niet af.
normale uitoefening van het bedrijf plaatsvindt.
Daarvan is in ieder geval sprake vanaf de datum van
faillissement of surseance van betaling.
3. Betaling
1. Betaling geschiedt op een door EMC B.V. aan te
wijzen bank- of girorekening. 50% van de
overeengekomen prijs dient bij vooruitbetaling te
worden voldaan en binnen 14 dagen na factuurdatum,
de overige 50% geschiedt bij aflevering en binnen 14
dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk
aangegeven.
2. De Wederpartij is van rechtswege in verzuim indien
niet binnen de in 3.1 genoemde termijnen is betaald.
De Wederpartij is wettelijke rente verschuldigd over
de openstaande facturen vanaf 14 dagen na
factuurdatum.
3.De Wederpartij is in geval van verzuim tevens
daadwerkelijk door of namens EMC B.V. te maken
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
conform Rapport Voorwerk II.
4. EMC B.V. is conform artikel 6:44 van het
Burgerlijk Wetboek gerechtigd de door de Wederpartij
gedane betalingen in eerste plaats te laten strekken in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
5. Verrekening is zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van EMC B.V. niet toegestaan.

5. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere
omstandigheid die onafhankelijk van de wil van EMC
B.V. of de door EMC B.V. bij de uitvoering van een
overeenkomst ingeschakelde derden ontstaat en
waarop EMC B.V. geen invloed kan uitoefenen en die
blijvend of tijdelijk de uitvoering van de
overeenkomst door of namens EMC B.V. verhindert.
2. EMC B.V. is in geval van overmacht gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door of namens
EMC B.V. van de overeenkomst ontstaan door
overmacht geeft de Wederpartij geen recht op
schadevergoeding.
3. De Wederpartij is in geval van overmacht zoals
begrepen in lid 1 van dit artikel verplicht voor reeds
tot dan gedane werkzaamheden door of namens EMC
B.V. facturen dienaangaande van EMC B.V. te
voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

6. Aansprakelijkheid
1. EMC B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei
schade ontstaan bij de Wederpartij, behoudens grove
schuld of opzet.
2. Voor zover EMC B.V. aansprakelijk is, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
factuurbedrag.
3. De Wederpartij dient te allen tijde alle aanwijzingen
gegeven in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst met EMC B.V. door
vertegenwoordigingsbevoegde partijen handelend in
opdracht van of namens EMC B.V. op te volgen.
Voor schade veroorzaakt door handelingen of
uitlatingen van niet-vertegenwoordigingsbevoegde
partijen is EMC B.V. niet aansprakelijk.
4. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor
passende bewaking en veiligstelling van zaken op alle
lokaties die door partijen aangewezen zijn in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst en die door of
namens EMC B.V. zijn geleverd. EMC B.V. is niet
aansprakelijk voor schade aan zaken ontstaan door
diefstal of gebrekkig toezicht.
5. De Wederpartij dient binnen 2 werkdagen na
constatering van gebreken of tekortkomingen in de
constructie, montage of kwaliteit van door of namens
EMC B.V. geleverde zaken of diensten bij
aangetekend schrijven gespecificeerd opgave te doen
bij de directie van EMC B.V. Bij niet tijdige opgave
vervalt enig recht op nakoming, herstel of
schadevergoeding door of namens EMC B.V.
6. Verzekering van zaken tijdens transport geschiedt
op naam, voor rekening en verantwoordelijkheid van
de Wederpartij, tenzij anders schriftelijk door EMC
B.V. aangegeven. EMC B.V. is niet aansprakelijk voor
enigerlei schade aan zaken ontstaan tijdens of door
(niet-tijdig) transport.
7. Intellectuele eigendom
1. Op alle (digitale) ontwerpen, modellen, tekeningen
en bijbehorende berekeningen en beschrijvingen door
of namens EMC B.V. gemaakt rusten intellectuele
eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de directie van EMC B.V. mogen
deze niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd,
hergebruikt, doorverkocht of worden gepubliceerd.
Feitelijk bezit van de Wederpartij van (digitale)
ontwerpen, modellen, tekeningen en bijbehorende
berekeningen en beschrijvingen doet hier niet aan af.
8. Serviceverlening
1. EMC B.V. biedt de mogelijkheid tot
serviceverlening. Bij offerte of aanbieding wordt de
serviceverlening gespecificeerd en voorzien van
kostenopgave.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke vermelding is
serviceverlening niet inbegrepen in de offerte of
aanbieding.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
overeenstemming tussen EMC B.V. en de Wederpartij
is het de Wederpartij niet toegestaan opdrachten aan
partijen te geven werkzaamheden volledig of ten dele
voor rekening van EMC B.V. te (doen) verrichten die
onder andere maar niet uitsluitend de opbouw,
oplevering, standverzorging, afbouw en
standschoonmaak betreffen.
9. Geschillen
1. De rechtsverhouding tussen EMC B.V. en de
Wederpartij wordt beheerst door Nederlands Recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.

