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ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN PS Showtechniek
Hieronder vermeld verkoop – verhuur
Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Op alle offertes en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen 
schriftelijk te
worden vastgelegd. Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk door PS Showtechniek van de handgewezen.
Artikel 2 AANBIEDINGEN
2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging tot het geven van een opdracht. De in de aanbieding genoemde 
prijzen zijn
gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen van kostprijsbepalende elementen.
Artikel 3 TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat PS Showtechniek dit schriftelijk heeft bevestigd. De gehele 
overeenkomst wordt geacht in
die bevestiging te zijn neergelegd.
3.2 Eenzijdige aanvullingen en/ of wijzigingen binden PS Showtechniek niet, tenzij zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Mondelinge toezeggingen van diegenen van wie PS Showtechniek zich bij de uitvoering van de overeenkomst 
bedient binden niet.
3.4 Mondelinge opdrachten worden conform uitgevoerd als in de onderhavige voorwaarden zijn vastgelegd.
Artikel 4 OFFERTE KOSTEN
2.1 Prijsopgave en/ of offertes waarbij PS Showtechniek een gedetailleerde uitwerking, tekening(en), ontwerp(en) en/ of 
materiaaloverzicht
lijst(en) zijn geleverd, worden de kosten voor het uitwerken van deze gegevens in rekening gebracht, indien de opdracht 
niet door  PS Showtechniek wordt uitgevoerd. Deze eventuele kosten kunnen in een offerte vermeld worden.
Artikel 5 PRIJZEN
5.1 Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en, behoudens andere vermelding, exclusief omzetbelasting.
5.2 PS Showtechniek is gerechtigd de stijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het tot stand 
komen van de
overeenkomst doch voor uitvoering c.q. levering, aan opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 6 WIJZIGINGEN
6.1 Indien opdrachtgever voor of tijdens uitvoering van de opdracht de inhoud daarvan wenst te wijzigen, zal PS 
Showtechniek daar in
principe toe bereid zijn, mits de wijziging op dat moment nog uitvoerbaar is en mits de opdrachtgever de financiële 
gevolgen daarvan
wenst te dragen.
6.2 De wijzigingsovereenkomst is eveneens onderworpen aan deze voorwaarden.
Artikel 7 BETALING
7.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant bij levering of uitvoering van diensten te 
geschieden.
7.2 Er is geen enkel beroep op korting en/ of compensatie uit welken hoofde dan ook mogelijk.
7.3 Bij overschrijding van voornoemde of een nader overeen te komen betalingstermijn is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim
en over de nog niet betaalde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de dag waarop de betaling had 
moeten
plaat PS Showtechniek svinden tot aan de dag der algehele voldoening.
7.4 PS Showtechniek is gerechtigd de factuurbedragen met een kredietbeperking toeslag van ten hoogste 2% te 
verhogen. Bij betaling
binnen de overeengekomen termijn mag deze in mindering worden gebracht.
7.5 Alle betalingen worden geboekt in mindering op de oudste factuur.
7.6 Indien PS Showtechniek genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht 
wordt te bestaan een
maand vanaf de dag waarop uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke
incasso, waaronder mede begrepen het salaris van de door PS Showtechniek ingestelde advocaat, deurwaarder of 
incassobureau, zowel
betrekking hebbende op de werkzaamheden in rechte en buiten rechte, ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 8 OVERMACHT / ONUITVOERBAARHEID
8.1 Indien PS Showtechniek door overmacht niet in staat is tijdig of volledig aan haar verplichtingen te voldoen worden 
haar verplichtingen op
grond van die situatie voor de periode daarvan opgeschort.
8.2 Onder overmacht wordt, zonder volledig te zijn, verstaan iedere niet door toedoen van PS Showtechniek ontstane 
situatie waardoor
tijdige en/ of juiste nakoming van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, waaronder begrepen doch niet bij 
uitsluiting
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overheidsmaatregelen, stakingen, stremmingen in het vervoer, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, doch waaronder mede 
begrepen
wanprestaties en/ of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen en/ of bedrijven waarvan 
PS Showtechniek



afhankelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.
8.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
8.4 Gedurende de overmachtsituatie is de opdrachtgever gerechtigd de goederen en/ of diensten elders te betrekken, 
zulks in overleg
met PS Showtechniek, zonder dat enige partij op enige schadeloosstelling aanspraak kan maken.
8.5 Indien tijdens de uitvoering van een werk blijkt dat de opdracht onuitvoerbaar is of niet met extra moeite en/ of kosten 
uitvoerbaar
is, alles op grond van omstandigheden welke PS Showtechniek bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren, 
heeft PS Showtechniek het
recht de overeenkomst door een enkele kennisgeving te ontbinden. De opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de 
door  PS Showtechniek
geleden en nog te lijden schade.
8.6 Indien de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd doch met extra kosten en/ of moeite is PS Showtechniek 
gerechtigd de uitvoering op
te schorten totdat over de aanpassing van de overeenkomst tussen partijen overeenstemming is bereikt.
Artikel 9 BASISKONDITIES
9.1 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voorbereidende werkzaamheden welke als basis noodzakelijk zijn 
voor de
uitvoering van de opdracht tijdig zijn verricht. De opdrachtgever dient zich er voorts van te verzekeren dat de door  PS 
Showtechniek
benodigde technische faciliteiten, waaronder voldoende stroomvoorziening, aanwezig zijn.
Artikel 10 WERKOMSTANDIGHEDEN
10.1 De opdrachtgever garandeert dat de omstandigheden waaronder PS Showtechniek haar werk moet verrichten niet 
onevenredig
bezwarend zijn en garandeert de veiligheid van PS Showtechniek, van haar apparatuur en van de mensen waarvan PS 
Showtechniek zich bij de
uitvoering bedient. Daartoe behoort o.a. een deugdelijke en veilige elektravoorziening, bij openlucht optreden voldoende 
overkapping,
voorzieningen om bij optreden het publiek op een afstand te houden en alle andere zaken welke passen binnen het 
raam van de door
PS Showtechniek uit te voeren werkzaamheden.
Artikel 11 ANNULERING
11.1 Eenzijdige annulering is niet toegestaan. Onder omstandigheden is PS Showtechniek bereid met een annulering 
genoegen te nemen
onder voorwaarde dat de opdrachtgever haar volledig schadeloos stelt.
Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 PS Showtechniek is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van opdrachtgever of derden welke 
door PS Showtechniek of
door diegenen van wie zij zich bedient bij de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst wordt veroorzaakt.
12.2 Verder sluit PS Showtechniek behoudens grove nalatigheid, opzet en/ of door grove schuld iedere 
aansprakelijkheid voor schade,
toegebracht aan de opdrachtgever of aan derden, door PS Showtechniek of diegenen van wie zij zich bij de uitvoering 
van de overeenkomst
bedient, of door de producten zelf, uit.
12.3 De opdrachtgever, die PS Showtechniek overeenkomstig artikel 9 een veilige uitvoering van de werkzaamheden 
garandeert, is
aansprakelijk voor alle schades welke door PS Showtechniek wordt geleden bij de uitvoering van de werkzaamheden, 
toegebracht door de
opdrachtgever of door derden welke in/ bij de locatie waarin/ PS Showtechniek de opdracht uitvoert aanwezig zijn.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart PS Showtechniek voor alle aanspraken van derden.
Artikel 13 ZEKERHEID
13.1 PS Showtechniek is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te 
leveren dan wel van
de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste nakoming van de financiële verplichtingen.
Artikel 14 MONTAGE/ DEMONTAGE
14.1 Indien PS Showtechniek krachtens de overeenkomst gehouden is tot montage en/ of demontage van enig goed dan 
dient de
opdrachtgever alle benodigde voorzieningen te treffen teneinde een dadelijke montage en demontage van goederen ter 
plaatse
mogelijk te maken.
14.2 Alle met de montage en/ of demontage verbandhoudende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor 
rekening van de
opdrachtgever.
14.3 Indien onnodige arbeidsuren worden gemaakt omdat de nodige voorzieningen niet tijdig of behoorlijk zijn getroffen 
worden die
extra arbeidsuren door de opdrachtgever aan PS Showtechniek vergoed, ook indien was overeengekomen dat de 
normale arbeidsuren niet
aan opdrachtgever in rekening zouden worden gebracht.
14.4 PS Showtechniek is gerechtigd de met het vorenstaande verbandhoudende werkzaamheden door derden te doen 
uitvoeren.
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Artikel 15 BEREIKBAARHEID
15.1 De opdrachtgever garandeert dat de locatie per voertuig kan worden bereikt en ter plaatse voldoende parkeerruimte 
aanwezig is.
15.2 Opdrachtgever garandeert dat de plaats waar apparatuur moet worden opgesteld bereikbaar is, dat wil zeggen dat, 
gelet op de
omvang en het gewicht van de apparatuur, geen trappen dienen te worden beklommen, de deuren voldoende breed zijn 
en meer in het
algemeen geen belemmeringen aanwezig zijn.
15.3 Extra kosten als gevolg van het niet kunnen parkeren of niet dan wel moeilijk bereiken van de locatie zullen aan de 
opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
Artikel 16 GESCHILLEN
16.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht toepasselijk.
16.2 Onverminderd de bevoegdheid van de Kantonrechter in door de wet omschreven gevallen worden alle geschillen in 
eerste
instantie beslecht door de Arrondissementsrechtbank binnen welk gebied PS Showtechniek is gevestigd.
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT KOOP- EN/ OF HUUROVEREENKOMSTEN
Artikel 17 TOEPASSELIJKHEID
13.1 Alle hiervoor afgedrukte artikelen zijn op deze contracten toepasselijk, tenzij zulks naar aard van de 
contractsbepaling onmogelijk
is.
Artikel 18 LEVERINGSTERMIJNEN
18.1 Alle door PS Showtechniek opgegeven of met PS Showtechniek overeengekomen leveringstermijnen zullen door 
haar zo veel mogelijk in acht
worden gehouden, doch zijn overigens vrijblijvend.
18.2 De levering geschiedt af het bedrijf.
18.3 PS Showtechniek is gerechtigd de goederen in delen te leveren.
Artikel 19 TRANSPORT/ RISICO
19.1 Het vervoer van alle goederen is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.
19.2 Bij transport van de goederen en diensten die door PS Showtechniek verzorgd worden, ligt het transport risico bij 
PS Showtechniek.
Artikel 20 RECLAMES
20.1 Opdrachtgever is verplicht zichtbare gebreken terstond bij levering te doen vaststellen door een vermelding op de 
vrachtbrief en
overige reclames dienen redelijke wijs uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij PS Showtechniek te 
zijn ingediend, op
straffe van verval van ieder daaruit voortvloeiend recht.
20.2 Op verzoek van PS Showtechniek dienen de desbetreffende goederen waarop de reclame betrekking heeft door 
opdrachtgever
onverwijld aan PS Showtechniek te worden teruggezonden, welk transport geschiedt voor rekening en risico van 
opdrachtgever.
20.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur, 
maat, etc. kunnen
geen grond voor reclame opleveren.
Artikel 21 EIGENDOMSVOORBEHOUD
21.1 Alle door PS Showtechniek verkochte goederen blijven haar eigendom tot al het ter zake verschuldigde met 
inbegrip van rente en
kosten, alsook al het door opdrachtgever aan haar verschuldigde uit hoofde van andere overeenkomsten, volledig aan 
haar is betaald.
21.2 Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan is het de koper verboden de goederen in pand te geven of als 
zekerheid in
welke vorm dan ook te laten dienen.
Artikel 22 GARANTIE
22.1 Op al onze geleverde producten zijn de garantie bepalingen van de desbetreffende producten conform bepalingen 
en
gebruiksdoeleinde van de betreffende importeur/ fabrikant geldig.
22.2 Garantie mag niet worden verondersteld doch dient nadrukkelijk te zijn overeengekomen.
Artikel 23 BIJZONDERHEDEN BIJ VERHUUR
23.1 PS Showtechniek kan, bij opdracht of uitvoering daarvan zonder vooraf te zijn gemeld aan de opdrachtgever, de 
apparatuur wijzigen in
soort, omvang, dan wel aanpassen om een goede werking te kunnen garanderen in de omstandigheden waar deze 
apparatuur kan
worden ingezet.
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23.2 De aanpassing van deze verandering berust in o.a. voor het doelgebruik van, binnen/ buiten situatie van de 
gebruikte apparatuur.
23.3 Bij verhuur dient de opdrachtgever het gehuurde artikel(en) bij PS Showtechniek op halen en bij beëindiging aan 



haar terug bezorgen.
23.4 Opdrachtgever wordt door ondertekening van overeenkomst geacht het gehuurde in goede staat te hebben 
ontvangen.
23.5 De opdrachtgever is gedurende de tijdsduur van de overeenkomst en zolang opdrachtgever het gehuurde nog niet 
heeft
geretourneerd, aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/ of vermissing van het gehuurde, ongeacht of dit een 
gevolg is van
schuld van opdrachtgever of derden of overmacht.
23.6 De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig het doel van het gehuurde. De 
opdrachtgever dient de
bedieningsvoorschriften nauwlettend op te volgen.
23.7 Onderhuur is nadrukkelijk verboden mede het verplaatsen van de geïnstalleerde apparatuur van en/ of naar andere 
locatie.
23.8 Het is de opdrachtgever verboden enig werk aan het gehuurde te verrichten of doen verrichten of het gehuurde te 
veranderen of
doen veranderen.
23.9 De opdrachtgever is verplicht iedere schade en/ of gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan PS Showtechniek 
Video te melden.
23.10 Tijdens de verhuur periode blijft de opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de door PS Showtechniek geplaatste/ 
geïnstalleerde
artikel(en) op locatie.
Artikel 24 VERLICHTING
13.1 Op lampen, breuk en/ of defecten wordt geen garantie verleend. De kosten hiervoor worden doorberekend naar de 
huurder. ( Zie
ook artikel 22a).
Artikel 25 INPRIKKEN/ AANSLUITEN ANDER APPARATUUR
25.1 Het inprikken en/ of aansluiten van ander apparatuur die de kwaliteit en/ of beschadiging van de door PS 
Showtechniek geleverde
apparatuur kan veroorzaken is PS Showtechniek op grond hiervan gemachtigd dit te weigeren.
25.2 Aan betaalde artiesten die gebruik willen maken van de apparatuur en/ of diensten van PS Showtechniek, die niet 
zijn genoemd in de
overeenkomst die PS Showtechniek met de huurder en/ of opdrachtgever heeft, kan PS Showtechniek voor het gebruik 
hiervan kosten in rekening
brengen.
Artikel 26 GEBRUIK VAN AUDIO EN VISUELE APPARATUUR
26.1 Het gebruik van audio en /of visuele apparatuur kan in bepaalde omstandigheden beperkt zijn door de geldende 
APV. De
vergunningen die hiervoor nodig zijn moeten dan ook vooraf door opdrachtgever zijn geregeld om gebruik te maken van 
deze
apparatuur.
26.2 De kosten die uit het bovenstaande voortvloeien, het niet kunnen uitvoeren van een opdracht, komt voor rekening 
van de
opdrachtgever.
Artikel 27 PRODUCTIE, ONTWERPEN, TEKENINGEN
28.1 PS Showtechniek heeft het auteursrecht van de geleverde productie, ontwerpen en/ of tekeningen en/ of 
uitgewerkte offertes.
Algemene contract voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel
PS Showtechniek, VOF in geluid en licht verzorging, gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem aan de Voltastraat 
52, PS Showtechniek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 09178183.
Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.


