
ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN 

Ar3kel 1 Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FrameWave, en een Opdrachtgever 
waarop FrameWave deze voorwaarden van toepassing hee= verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door par?jen 
uitdrukkelijk en schri=elijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FrameWave, voor de uitvoering waarvan 
door FrameWave derden dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien FrameWave niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet 

van toepassing zijn, of dat FrameWave in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de s?pte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Ar3kel 2 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van FrameWave zijn geldig voor een duur van 2 maanden. 
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het 

kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administra?ekosten. 
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod 

dan is FrameWave daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkoms?g deze afwijkende aanvaarding tot 
stand, tenzij FrameWave anders aangee=. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht FrameWave niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkoms?g deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automa?sch voor toekoms?ge orders. 

Ar3kel 3 Contractduur; risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst 

1. De overeenkomst tussen FrameWave en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde ?jd, tenzij uit de aard van de 
overeenkomst anders voortvloeit of indien par?jen uitdrukkelijk en schri=elijk anders overeenkomen. 

2. FrameWave zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkoms?g de eisen van goed vakmanschap 
    uitvoeren. 
3. FrameWave hee= het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4. Levering geschiedt vanaf FrameWave. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter 

beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het 
moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FrameWave aangee= dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, ?jdig, juist 
en volledig aan FrameWave worden verstrekt. 

6. Indien ?jdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze 
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen par?jen ?jdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
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7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FrameWave 
gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van FrameWave daardoor direct of indirect 
ontstaan. 

Ar3kel 4 Ontbinding en tussen3jdse opzegging van de overeenkomst 

1. FrameWave is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FrameWave kan worden gevergd. 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FrameWave op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
Indien FrameWave de nakoming van de verplich?ngen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

3. Indien FrameWave tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan. 

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is FrameWave gerech?gd tot vergoeding van de schade, daaronder 
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplich?ngen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding 
rechtvaardigt, dan is FrameWave gerech?gd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige 
verplich?ng zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van 
wanpresta?e, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

6. Indien de overeenkomst tussen?jds wordt opgezegd door FrameWave, zal FrameWave in overleg met de Opdrachtgever zorg 
dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever 
toerekenbaar is. 

Ar3kel 5 Aanbetaling en annulering 

1. Na het aangaan van een overeenkomst met FrameWave is de Opdrachtgever gehouden een aanbetaling van 50% van het 
overeengekomen bedrag te betalen. Voor het evenement dient een tweede aanbetaling van 25% te worden voldaan en na het 
evenementen de resterende 25%. 

2. Bij annulering van een overeenkomst door Opdrachtgever geldt het volgende: bij afzegging tot twee weken voor de 
ingangsdatum van de opdracht is 50% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd aan FrameWave, binnen twee weken tot één 
week voor deze datum 75% en binnen één week voor de ingangsdatum 100% van het overeengekomen bedrag. 

Ar3kel 6 Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient steeds te geschieden ne^o contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FrameWave aan te 
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schri=elijk anders door FrameWave aangegeven. 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blij= in de ?jdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de we^elijke rente hoger is, in welk geval 
de we^elijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. Indien FrameWave in opdracht van de Opdrachtgever muziek ten gehore brengt, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt 
gebruikt, dan is de Opdrachtgever te allen ?jde zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instan?es, als 
BUMA, STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire. 

Ar3kel 7 Aansprakelijkheid 

1. Indien FrameWave aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. FrameWave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FrameWave is uitgegaan van door of 

namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Indien FrameWave aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FrameWave beperkt tot 

maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 
betrekking hee=. 

4. De aansprakelijkheid van FrameWave is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in 
voorkomend geval. 

5. FrameWave is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
6. FrameWave is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagna?e. 
7. FrameWave kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gehoorbeschadiging voortkomend uit gebruik van vermogens 

audio. Gebruik hiervan geschiet geheel voor eigen risico. 
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Ar3kel 8 Overmacht 

1. FrameWave is niet gehouden tot het nakomen van enige verplich?ng jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvadngen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispruden?e wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FrameWave geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor FrameWave niet in staat is zijn verplich?ngen na te komen. 

Ar3kel 9 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FrameWave par?j is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken par?j 
aldaar woonplaats hee=. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de ves?gingsplaats van FrameWave is bij uitslui?ng bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrij=. Nie^emin hee= FrameWave het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter. 

3. Par?jen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten. 

Ar3kel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn niet terug te vinden op de achterkant van offertes en contracten maar op de internet pagina van  
FrameWave - www.framewave.nl 

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten ?jde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking 
met FrameWave. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
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