ALGEMENE VOORWAARDEN
van Pay Systems B.V.
Pay Systems B.V. is gevestigd te Lochem aan de Hanzeweg 26.

HOOFDSTUK I : ALGEMEEN
Definities en toepasbaarheid
1.1
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

h.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5

Definities en omschrijvingen
Onder de aanduiding "aanbieding" wordt in deze voorwaarden verstaan: een aanbieding,
voorstel of offerte, in welke vorm of onder welke benaming ook gedaan.
Onder de aanduiding "PAY SYSTEMS" wordt in deze voorwaarden verstaan: De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pay Systems B.V., statutair gevestigd te
Lochem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
63655748.
Onder de aanduiding "methode" wordt in deze voorwaarden verstaan: een methode,
constructiewijze of een werkwijze, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming.
Onder de aanduiding "ontwerp" wordt in deze voorwaarden verstaan: de te leveren ontwerpen,
modellen, voorwerpen, (werk-)tekeningen en/of andere stoffelijke zaken met een origineel
karakter.
Onder de aanduiding "opdracht" wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdracht, order of
bestelling, in welke vorm of onder welke benaming ook geplaatst.
Onder de aanduiding "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: koper,
huurder of opdrachtgever, dan wel aspirant-koper, aspirant-huurder of aspirant-opdrachtgever.
Onder de aanduiding "producten" wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: bestanddelen,
ingrediënten, materialen, machines, stroom/water, apparatuur en hulpstoffen, ongeacht de
daaraan gegeven vorm of benaming, al dan niet vervaardigd aan de hand van een ontwerp.
Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over het verrichten van werkzaamheden, moet
daaronder mede worden verstaan de vervaardiging en levering van zaken, het vervoer van
zaken, de levering van diensten, alsmede het sluiten van overeenkomsten.
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de
opdrachtgever aan PAY SYSTEMS opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden
en/of het (doen) leveren c.q. ter beschikking stellen van zaken en/of diensten, tenzij tussen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht op
de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden door PAY SYSTEMS niet aanvaard,
behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door PAY SYSTEMS .
Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met
enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd
van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen
PAY SYSTEMS in overleg met de opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke
zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de strekking en bedoeling van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen.
PAY SYSTEMS behoudt het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden
gepubliceerd op website van PAY SYSTEMS. De gewijzigde versie van de Algemene
Voorwaarden geldt vanaf moment van publicatie.

HOOFDSTUK II : OFFERTE
2.1.

2.2

Alle door PAY SYSTEMS gemaakte offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. PAY
SYSTEMS behoudt zich het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen
overeenkomst tot stand is gekomen.
Binnen de in het voorstel aangegeven termijn of indien geen termijn is aangegeven binnen
veertien dagen na dagtekening van het voorstel dient de opdrachtgever aan PAY SYSTEMS
schriftelijk te berichten of zij het voorstel al dan niet aanvaardt, dan wel dat zij overleg wenst.
Wordt niet binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever gereageerd, dan kan PAY
SYSTEMS het voorstel intrekken dan wel wijzigen.
Al hetgeen door of vanwege PAY SYSTEMS in het kader van een offerte of overeenkomst aan
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, zoals gereedschappen, gegevens,
berekeningen, ontwerpen en gebruiksvoorschriften, blijft materieel en intellectueel eigendom
van PAY SYSTEMS en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PAY
SYSTEMS worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

De opdrachtgever die een aanbod aanvaardt en een opdracht geeft is daaraan onherroepelijk
gebonden.
PAY SYSTEMS is eerst gebonden nadat een order schriftelijk door PAY SYSTEMS is
bevestigd. Een order wordt geacht door PAY SYSTEMS te zijn bevestigd indien PAY SYSTEMS
met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, in door PAY
SYSTEMS verstrekte catalogi, circulaires, folders en dergelijke alsmede in door hem geplaatste
advertenties, dan wel op een andere wijze door PAY SYSTEMS openbaar gemaakte gegevens
betreffende door PAY SYSTEMS te verrichten werkzaamheden, zijn voor PAY SYSTEMS
nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de opdrachtgever een algemene voorstelling te
geven van hetgeen PAY SYSTEMS aanbiedt. Dit is slechts anders indien PAY SYSTEMS
daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk heeft verwezen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven uitgedrukt in euro’s exclusief de
hierover verschuldigde omzetbelasting en andere kostprijsverhogende heffingen en
belastingen.
Bij samengestelde aanbiedingen bestaat nooit een verplichting tot levering van een gedeelte
tegen een overeenkomstig en/of nader gespecificeerd gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
In geval van aantoonbare fouten of onduidelijkheden in de omschrijving of opgaven in offertes,
catalogi, prijslijsten en/of orderbevestigingen komt, ook na acceptatie van enige aanbieding of
plaatsing van enige order op grond daarvan door de opdrachtgever, geen overeenkomst tot
stand, ook niet indien de fout aan de opdrachtgever niet kenbaar is of kan zijn. Indien
vorenbedoelde omstandigheid zich voordoet zal PAY SYSTEMS de opdrachtgever hiervan
binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte door de opdrachtgever berichten, onder
vermelding dat geen overeenkomst is gesloten.
Door de enkele acceptatie van een offerte van PAY SYSTEMS gaat de opdrachtgever akkoord
met de in de offerte en in deze voorwaarden aangegeven betalingsvoorwaarden en overige
condities.

HOOFDSTUK III: WERKZAAMHEDEN TE VERRICHTEN DOOR PAY SYSTEMS
3.1.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Aanneemsom, tarieven en gewijzigde omstandigheden
Voor de door PAY SYSTEMS te verrichten werkzaamheden kunnen tussen de opdrachtgever
en PAY SYSTEMS worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op
basis van uitvoering in regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen
eenheid.
De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder
normale omstandigheden gedurende normale werkuren. PAY SYSTEMS is gerechtigd voor
overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in
rekening te brengen.
Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. PAY SYSTEMS is slechts aan een wijziging
en/of aanvullende afspraken en/of toezeggingen ten aanzien van de overeenkomst gebonden
indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.
Indien er buitengewone omstandigheden ontstaan ten aanzien van de overeengekomen
werkzaamheden, waardoor aanvullende kosten, uren of overuren gemaakt moet worden dan is
PAY SYSTEMS gerechtigd dit in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen opdracht, vanwege welke hoedanigheid dan ook, geen doorgang
vindt of, slechts gedeeltelijk plaats vindt, heeft PAY SYSTEMS het recht om de gemaakte kosten
en uren, alsmede aangegane financiële verplichtingen jegens derden, bij opdrachtgever in
rekening te brengen.
PAY SYSTEMS is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als
aan overige verplichtingen voldaan zal worden. PAY SYSTEMS is gerechtigd om van de
opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.
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3.2.
a.
b.
c.

3.3.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.

l.

m.
n.

o.

Verplichtingen PAY SYSTEMS
PAY SYSTEMS is gehouden bij werkzaamheden alle (overheids) voorschriften, met name
veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
PAY SYSTEMS verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed
vakmanschap.
PAY SYSTEMS neemt bij werkzaamheden in acht de door opdrachtgever verstrekte tekeningen
en/of specificaties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met de
overeenkomst en de in acht te nemen (overheids) voorschriften.
Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en zorgt voor eigen rekening en risico:
dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door PAY
SYSTEMS te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven
maten en andere gegevens zijn gecontroleerd.
dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet tot de opdracht van PAY
SYSTEMS behoren, op juiste wijze en tijdig zijn verricht.
dat eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in het
bezit zijn van PAY SYSTEMS.
dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden
zijn verwijderd.
dat de plaats van de werkzaamheden goed bereikbaar is voor de transportmiddelen van PAY
SYSTEMS
dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de werkzaamheden benodigde vergunningen.
dat de opdrachtgever alle geldende (overheids-)voorschriften, waaronder de
veiligheidsvoorschriften aangaande aansprakelijk- en verantwoordelijkheid risicoverzekering, in
acht neemt.
dat de opdrachtgever zich verplicht het in de opdrachtbevestiging vermelde IBAN direct na
ontvangst van deze opdrachtbevestiging te controleren op juistheid.
dat de opdrachtgever zich verplicht tot het tijdig aanleveren van de juiste en actuele
klantgegevens, welke vanuit De Nederlansche Bank en (inter)nationale regelgeving aan PAY
SYSTEMS of aan een door PAY SYSTEMS ingeschakelde derde partij wordt verplicht, om alle
klanten juist te kunnen identificeren.
dat de benodigde producten binnen redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar
wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn.
dat de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen en dat met name geen andere
werkzaamheden worden uitgevoerd die een ongestoorde montage en/of demontage
verhinderen.
dat de aangeleverde maar nog niet gemonteerde zaken alsmede gereedschappen kunnen
worden opgeslagen op voor PAY SYSTEMS toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor
opslag van deze zaken.
dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van PAY SYSTEMS aanwezig zijn.
De opdrachtgever vrijwaart PAY SYSTEMS voor alle schade die PAY SYSTEMS mocht lijden
als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door PAY SYSTEMS
geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
aanspraken van derden, werknemers van PAY SYSTEMS daaronder begrepen , die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van
handelen of nalaten van de opdrachtgever of onveilige situaties op haar
evenementenlocatie;
aanspraken van derden, die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in
PAY SYSTEMS geleverde producten en diensten die door de opdrachtgever werden
gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen
producten en diensten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het
gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Het is opdrachtgever verboden producten in gebruik aan derden af te staan, te bezwaren, te
verhuren en te verkopen. Daarbij is het evenmin toegestaan producten geheel of gedeeltelijk te
demonteren of enige reparatiehandeling uit te (laten) voeren.
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3.4.
a.

b.

Tijden en termijnen
Tenzij uit de aard van de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat een overeengekomen
tijdstip en tijd een fatale termijn inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en
geeft overschrijding de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de
overeenkomst.
Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een
kortere termijn dan is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra
kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever binnen een
langere termijn dan is overeengekomen geschiedt, zijn de eventueel daaraan verbonden extra
kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.5.

Uitbesteding
PAY SYSTEMS is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever
noodzakelijk is, bevoegd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onder haar
verantwoordelijkheid aan derden uit te besteden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 1 BW wordt uitgesloten.

3.6.
a.

Aansprakelijkheid; oplevering en risico
Indien PAY SYSTEMS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal 50% van hetgeen in deze bepaling is geregeld.
PAY SYSTEMS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PAY
SYSTEMS is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of
onvolledige gegevens.
Opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijkheid voor de “gelden” en de keuze om een
risicoverzekering aangaande een gelddekking op locatie af te sluiten.
Indien PAY SYSTEMS aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid, beperkt tot maximaal 50%
van het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar van PAY SYSTEMS in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PAY SYSTEMS beperkt tot
maximaal 50% van het door PAY SYSTEMS in het kader van de overeenkomst aan de
opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag. Bij overeenkomsten met een langere looptijd is
de aansprakelijkheid van PAY SYSTEMS verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
in rekening gebrachte bedrag.
PAY SYSTEMS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade door de opdrachtgever geleden
schade welke voortvloeit uit overeenkomsten tussen PAY SYSTEMS en de opdrachtgever.
PAY SYSTEMS is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt onder
onoordeelkundig gebruik van de geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een
ander doel waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
PAY SYSTEMS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door opdrachtgever te behalen
omzetten welke door middel van de verkoop van consumptiemunten worden gerealiseerd.

b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.

k.

PAY SYSTEMS is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van
storingen, het niet of niet juist functioneren of het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van het
systeem van elektronisch betalen, waaronder mede begrepen elektriciteitsvoorziening, de
datacommunicatie en/of het transportsysteem, behoudens in geval van opzet of grove
nalatigheid van PAY SYSTEMS.
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 PAY SYSTEMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze
aan PAY SYSTEMS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PAY SYSTEMS
is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
In geval van een onrechtmatige daad van PAY SYSTEMS, of van zijn werknemers of
ondergeschikten waarvoor PAY SYSTEMS rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is
PAY SYSTEMS slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade zover ontstaan door opzet
of grove schuld.
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l.
m.

n.

o.

3.7.
a.

b.

c.

d.
e.

3.8.
a.

b.

c.

d.
e.

Aansprakelijkheid van PAY SYSTEMS voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan
bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien reparaties of reiniging noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling,
reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die
niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten hiervan afzonderlijk en
extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht en zal de opdrachtgever deze kosten
onverwijld aan PAY SYSTEMS betalen.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever
na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de schade schriftelijk bij PAY
SYSTEMS heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens PAY SYSTEMS
vervalt één (1) jaar na de beëindiging of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst
waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de
rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In
dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld
feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
De opdrachtgever vrijwaart PAY SYSTEMS voor alle schade die PAY SYSTEMS mocht lijden
als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door PAY SYSTEMS
geleverde producten en diensten, daaronder begrepen de aanspraken van derden,
werknemers van PAY SYSTEMS daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de
wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf.
Aflevering van producten, gebruik en schade
Het transport van producten geschiedt voor rekening en risico van PAY SYSTEMS. Tenzij het
transport door of namens opdrachtgever wordt verzorgd, in welk geval transport geschiedt
voor rekening en risico van opdrachtgever.
Het risico op diefstal, beschadiging, verlies, vernietiging e.d. gaat over op opdrachtgever bij
het in ontvangst nemen van producten totdat producten feitelijk weer in ontvangst zijn
genomen door PAY SYSTEMS.
Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle door PAY SYSTEMS gemaakte reparatie- en
reinigingskosten indien producten in slechte staat of beschadigd door PAY SYSTEMS worden
ontvangen.
Beschadigingen van producten dienen na ontdekking onverwijld aan PAY SYSTEMS te
worden medegedeeld.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het niet toegestaan producten buiten
Nederland te gebruiken.

Intellectuele eigendom, technische service, adviezen en ontwerpen
Indien PAY SYSTEMS voor de opdrachtgever service verleent, zoals het uitwerken van
ontwerpen, montageberekeningen, uitvoeringstekeningen, alsmede bezichtiging van
bouwwerken, controles en besprekingen, is PAY SYSTEMS gerechtigd hiervoor apart aan de
opdrachtgever kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.
De opdrachtgever dient op alle redelijke tijden PAY SYSTEMS , diens vertegenwoordigers of
assuradeuren in staat te stellen de zaken van PAY SYSTEMS , die zich bevinden onder de
opdrachtgever, te controleren.
PAY SYSTEMS zal bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de opdrachtgever zo min
mogelijk hinderen.
Alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen door PAY SYSTEMS is vervaardigd in het kader
van de opdracht, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten op werken, tekeningen, werkwijzen,
ontwerpen, constructiemethoden, beschrijvingen en modellen of databankenrechten op
berekeningen en gegevens, berusten bij PAY SYSTEMS. Indien een dergelijk recht verkregen
wordt of kan worden door een depot of registratie, is slechts PAY SYSTEMS daartoe bevoegd.
Tenzij anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht het bestaan van rechten van
derden, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, te onderzoeken.
De opdrachtgever mag hetgeen door PAY SYSTEMS in het kader van de opdracht is
vervaardigd, gebruiken voor de doeleinden van de opdracht en zij mag dat slechts kopiëren of
anderszins verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden tonen indien dat strikt noodzakelijk
is voor de doeleinden van de opdracht. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke
toestemming van PAY SYSTEMS vereist.”
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3.9.

Overmacht

a.

In geval van overmacht heeft PAY SYSTEMS het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele
als ontbonden te beschouwen, zonder dat PAY SYSTEMS daardoor tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.
Onder overmacht worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en
omstandigheden die buiten de invloedssfeer van PAY SYSTEMS liggen en op grond waarvan
redelijkerwijze van PAY SYSTEMS geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd,
daaronder begrepen de volgende hierna opgesomde omstandigheden, welke opsomming niet
limitatief is: niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, personeelsleveranciers en
uitzendbureaus, ziekte van personeel van PAY SYSTEMS , gebreken in hulp- en
transportmiddelen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, brand, werkstaking,
verkeersbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, elektriciteit, excessieve stijging
van de vraag aan de zijde van opdrachtgevers, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en
soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
Indien PAY SYSTEMS bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar
uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is PAY SYSTEMS gerechtigd
de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

b.

c.

3.10.

Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor
hem/haar uit enige met PAY SYSTEMS gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het
aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele
verplichtingen jegens PAY SYSTEMS te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance
van betaling, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, is PAY SYSTEMS gerechtigd om
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd haar overigens
toekomende rechten.

HOOFDSTUK IV : BETALING
4.1
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

Betaling
Opdrachtgever is ermee bekend en geeft uitdrukkelijk machtiging aan PAY SYSTEMS om
betalingen met producten bij te laten schrijven op de bankrekening van Stichting Derdengelden
Paysystems of op de Derdengeldenrekening van een door PAY SYSTEMS ingeschakelde
derde partij welke uiteraard beschikt over de benodigde vergunningen.
In geval van betaling netto contant door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever een
deugdelijke kwitantie ontvangen als bewijs van betaling.
Betaling door de opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van dagen na de
factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een
vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de in de onderlinge verhouding tussen PAY
SYSTEMS en de opdrachtgever geldende wettelijke rente.
PAY SYSTEMS is te allen tijde gerechtigd de door opdrachtgever aan haar verschuldigde
bedragen te verrekenen met de door haar van opdrachtgever ontvangen bedragen betreffende
het evenement.
Indien PAY SYSTEMS invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is
komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande
facturen – ten laste van de opdrachtgever.
PAY SYSTEMS is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of contante
betaling bij aflevering of voltooiing te verlangen.
PAY SYSTEMS is gerechtigd periodiek betaling te verlangen van de reeds verrichte
werkzaamheden en/of leveranties en deze overeenkomstig te factureren, ook indien een
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totaalprijs is overeengekomen, in welk geval de betaling geschiedt als deelbetaling op de
overeengekomen totaalprijs.

Hoofdstuk V: DIVERSEN
5.1.
a.
b.

Diversen
Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen.
Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt
- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

5.2.
a.
b.

Geschillen
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PAY SYSTEMS verklaren
beide domicilie te kiezen ter plaatse waar PAY SYSTEMS gevestigd is. Alle rechtsvorderingen,
voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht
door de rechtbank te Arnhem. PAY SYSTEMS blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te
leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

5.3.

Bewijs

a.

Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met PAY
SYSTEMS gesloten
overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de
administratieve
gegevens van PAY SYSTEMS beslissend.

b.

Indien de opdrachtgever zich jegens PAY SYSTEMS beroept op diens garantieverplichtingen,
rust op de opdrachtgever de bewijslast van het toerekenbaar tekortschieten van PAY SYSTEMS
in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van
onjuiste aantallen, onjuistheid of ondeugdelijkheid van zaken of dat het personeel van PAY
SYSTEMS de werkzaamheden met onvoldoende vakmanschap heeft uitgevoerd.

5.4.

Uitleg
De kopjes boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts de functie de
leesbaarheid te bevorderen en kunnen niet op enigerlei wijze de werking of strekking van de
bepalingen beperken of uitbreiden.

5.5.

Geheimhouding
Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de
looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt
geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik
te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld.
Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen
die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
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