
 

Algemene voorwaarden Display Noord B.V. 
 

 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 

tussen Display Noord B.V. (hierna te noemen de gebruiker) en een wederpartij, voor zover van 
deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken. 

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de 
rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de 
werking van de overige bepalingen onverlet. 

 
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes 
 
1. Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte 

een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product 
waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. De gebruiker kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij 
redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere 
heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten zoals bezorg-  en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een 
deel van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
6. De gebruiker mag bedingen dat de wederpartij voor levering een voorschot dient te betalen. 
 
Artikel 3 Huurperiode 
 
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. 
2. De huurtermijn vangt aan op de dag dat de wederpartij het gehuurde zal ophalen op de 

overeengekomen dag, maar in ieder geval zodra de gebruiker het materieel aan de wederpartij 
heeft overhandigd. 

3. De huurtermijn eindigt op de dag waarop het gehuurde door de wederpartij op het 
overeengekomen tijdstip aan de gebruiker is geretourneerd.  

 
Artikel 4 Huurprijs 
 
1. De huurprijs wordt berekend per dag en is exclusief B.T.W, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Tenzij anders overeengekomen zijn in de huurprijs niet begrepen: 

a. kosten van transport, inclusief een transportverzekering; 
b. kosten van installatie van het gehuurde; 
c. kosten van door of namens de gebruiker te verrichten reparaties; 
d. brandstoffen. 

 
Artikel 5 Verplichtingen wederpartij 
 
1. Indien de wederpartij het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen, is de wederpartij zulks 

verplicht binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan de gebruiker te melden, bij gebreke 
waarvan verondersteld wordt dat de wederpartij het gehuurde in goede staat heeft ontvangen. 

2. De wederpartij is verplicht het gehuurde in de staat waarin hij het heeft ontvangen te houden 
en overeenkomstig de bestemming te gebruiken. 

3. De wederpartij is gehouden de door de gebruiker gegeven instructies met betrekking tot het 
gebruik van het gehuurde stipt na te leven. 

4. De wederpartij is verplicht het gehuurde na afloop van de huurperiode compleet en in goede 
staat te retourneren. 

5. Het is de wederpartij verboden zonder toestemming van de gebruiker wijzigingen aan het 
gehuurde toe te brengen of te doen aanbrengen. 

6. Het is de wederpartij verboden, zonder voorafgaande toestemming door de gebruiker, het 
gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren.  

 
Artikel 6 Betaling 
 
1. Betaling dient te geschieden in euro’s en binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de 

factuur is vermeld of anders door partijen is overeengekomen. 
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is zij 

onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd. 

3. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening. 
4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten 

komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van 
de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt. 

 
Artikel 7 Reclame 
 
1. Wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
2. Indien de wederpartij tijdig reclameert als bedoeld in art. 5.1, schort dit haar 

betalingsverplichting niet op en blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van de 
overeengekomen huurprijs. 

3. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal de gebruiker harer keuze hetzij de geleverde zaken 
vervangen of herstellen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. 

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door de 
gebruiker gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij. 

 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 
1. Onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald, is alle risico van het gehuurde voor de 

wederpartij vanaf het moment dat het gehuurde aan de wederpartij is geleverd tot het moment 
dat het gehuurde aan de gebruiker is geretourneerd en door de gebruiker is aanvaard. 

2. De wederpartij is jegens de gebruiker aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde 
toegebracht of ontstaan aan het gehuurde ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de 
wederpartij, derden of overmacht. 

3. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen 
in deze bepaling is geregeld. 

4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de 
gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel 
onvolledige gegevens. 

5. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de 
factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

6. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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, 
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan de gebruiker toegerekend kunnen 
worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de 
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

7. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker. 

 
Artikel 9 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
 
1. De gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden indien: 
a. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt 

dan wel de gebruiker goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal 
tekortschieten waaronder begrepen het intrekken of beperken van de ten behoeve van de 
wederpartij afgegeven kredietlimiet door de kredietverzekeraar van de gebruiker; 

b. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor 
de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is; 

c. er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is 
verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de wederpartij de vrije 
beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de wederpartij 
haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd en 
dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven. 

2. De gebruiker is voorts 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 de gebruiker gevergd kan worden. 

3. Indien de gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op geen enkele wijze gehouden 
tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

4. Indien de gebruiker overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van de 
gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.  

5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor 
ontstane directe en indirecte schade en kosten aan de gebruiker te vergoeden. 

 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 
 
1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker.  
2. De wederpartij mag de gehuurde zaken niet vervreemden, verpanden of bezwaren.  
3. De wederpartij zal de gebruiker onmiddellijk schriftelijk kennis geven van een eventuele 

beslaglegging op het gehuurde. De wederpartij dient de gebruiker tevens op verzoek mede te 
delen waar de betreffende zaak zich bevindt. 

4. Indien er beslag wordt gelegd op het gehuurde, wanneer door de wederpartij surseance van 
betaling wordt gevraagd of wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, heeft de 
gebruiker het recht om zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst te ontbinden, 
althans als ontbonden te beschouwen en het gehuurde tot zich te nemen.  

 
Artikel 11 Vrijwaring 
 
1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor mogelijk aanspraken van derden die in verband met 

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan de 
gebruiker toerekenbaar is. 

2. De wederpartij is gehouden om de gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien de 
gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van haar verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in 
het nemen van adequate maatregelen dan is de gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd 
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de gebruiker en derden 
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij. 

 
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 

te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht 
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 
 
 
Akkoord Huurder: 
 
 
Naam:  ______________________________                                                                                                                                        
 
Datum:    ______________________________                                                                                        
 
 
Handtekening:    ______________________________                                                                    
 


