ALGEMENE VOORWAARDEN Videolink B.V.
Gevestigd aan de Hermelijnsingel 101 te (4105 VK) Culemborg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer
11023959, aldaar gedeponeerd.
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
Videolink BV: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Videolink B.V. gevestigd aan de
Hermelijnsingel 101 te (4105 VK) Culemborg ingeschreven
bij de kamer van koophandel te Tiel onder nummer
11023959.
2.
Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die met Videolink
BV een overeenkomst sluit tot de (ver)huur van broadcast
video verbindingen en/of de daartoe benodigde zaken.
3.
(Straal)Verbinding: Een vaste of mobiele verbinding tussen
twee of meerdere punten die gebruik maakt van radiogolven.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen
van Videolink BV, van welke aard dan ook, tenzij die
toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk
schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is
overeengekomen.
2.
Eventuele voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op
deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor
zover deze door Videolink BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
3.
Wanneer door Videolink BV gedurende korte of langere tijd
al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet
haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. De huurder kan nimmer enig recht
doen (laten) gelden op grond van het feit dat Videolink BV
onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4.
Videolink BV behoudt zich het recht voor onderhavige
voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment
dat de huurder van de wijziging in kennis is gesteld, met dien
verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden
blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order
tot stand is gekomen.
5.
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige
Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Videolink BV in strijd mochten zijn met een dwingende
wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Videolink BV vast te stellen
nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6.
Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
alle overeenkomsten met Videolink BV, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.

6.

7.

demontage ten behoeve of ten gevolge van het gebruik door
huurder, tenzij anders overeengekomen.
De huurder is verplicht de verhuurder gedurende de gehele
huurperiode op de hoogte te houden van de plaats waar het
gehuurde zich bevindt. Het gehuurde mag niet buiten
Nederland worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk tussen
partijen is overeengekomen.
De huurder mag van het gehuurde de behuizing niet
openmaken, onderzoekingen doen of modificaties aanbrengen zonder nadrukkelijke toestemming van Videolink BV

Artikel 5. Schade, verlies en diefstal
1.
Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient
onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na
het ontstaan ervan, schriftelijk aan Videolink BV te worden
gemeld. De huurder verplicht zich de aan het gehuurde door
zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn
risico komen, ontstane schade aan Videolink BV te
vergoeden, dan wel de kosten die met de reparatie van het
van Videolink BV gehuurde gemoeid zijn. Hetzelfde geldt
voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van
Videolink BV gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder
aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Videolink
BV geleden schade.
2.
Ingeval van verlies en/of diefstal van het gehuurde is de
huurder gehouden de nieuwwaarde van het gehuurde aan
Videolink BV te vergoeden, alsmede alle overige
dientengevolge door Videolink BV geleden schade.
Artikel 6. Gebreken tijdens de huurperiode
1.
Indien aan een gehuurde zaak tijdens de huurperiode een
gebrek wordt geconstateerd, is de huurder verplicht dit
gebrek direct nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd
aan Videolink BV te melden.
2.
Indien het gebrek, bedoeld in de vorige lid van dit artikel,
veroorzaakt blijkt te zijn door de huurder, is de huurder
aansprakelijk voor de kosten van herstel van dit gebrek. In
dat geval zal de huurprijs ook over de periode waarin het
gebrek wordt hersteld aan de huurder worden doorberekend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.
Alle aanbiedingen en offertes van Videolink BV zijn geldig
gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk
anders wordt aangegeven.
2.
Videolink BV is gerechtigd bij het verstrekken van de offerte
dan wel voor aanvang van de opdracht een aanbetaling te
verlangen ter grootte van maximaal 50% van het
factuurbedrag.
3.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Videolink BV niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4.
De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de
in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving
van de opdracht.
5.
De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Videolink BV
zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken
kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.

Artikel 7. Einde van de huur(periode)
1.
De huurder zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij
het heeft ontvangen aan Videolink BV terugbezorgen.
2.
Indien de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat
terugbezorgd, normale slijtage van aan slijtage onderhevige
onderdelen daargelaten, is hij van rechtswege in verzuim en
zijn alle kosten om het gehuurde in de oorspronkelijke staat
te brengen voor rekening van de huurder. Voorts is de
huurder over de periode van herstel in oorspronkelijke staat
een vergoeding verschuldigd, die gelijk is aan de
gebruikelijke huurprijs over deze periode.
3.
Indien de huurder in verzuim is met de tijdige terugbezorging
van het gehuurde, dan is de huurder over de periode dat het
verzuim voortduurt aan Videolink BV een vergoeding
verschuldigd, welke vergoeding gelijk is aan de gebruikelijke
huurprijs over deze periode, vermeerderd met een opslag
van 50%. Het voorgaande laat onverlet het recht van
Videolink BV op vergoeding van de volledige schade die
Videolink mocht lijden ten gevolge van de niet tijdige
terugbezorging van het gehuurde door de huurder.
4.
Lid 3 van dit artikel is eveneens van toepassing indien
Videolink BV de huurovereenkomst heeft ontbonden, op
grond van het niet-nakomen door de huurder van diens
verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst, en de
huurder nalaat het gehuurde binnen de daartoe door
Videolink BV gestelde termijn terug te bezorgen. Na het
verstrijken van de hier bedoelde terugbezorgingstermijn, is
de huurder aan Videolink BV de conform lid 3 van dit artikel
berekende vergoeding verschuldigd.

Artikel 4. Verhuur
1.
De huurder is verplicht zich te legitimeren door middel van
een wettelijk toegelaten legitimatiebewijs. Daarnaast kan
overlegging van een recent uittreksel uit het Handelsregister
worden verlangd.
2.
Bij het aangaan van de huurovereenkomst kan van de
huurder een waarborgsom worden verlangd.
3.
Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt onder
verrekening van de verschuldigde huurprijs en eventueel
door de huurder verschuldigde (schade)vergoedingen.
4.
De huurder erkent het gehuurde in goede staat in ontvangst
te hebben genomen.
5.
De huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken, te
onderhouden en te bewaren overeenkomstig de bestemming
van het gehuurde, de gebruiksvoorschriften en wettelijke
bepalingen ter zake. De huurprijzen zijn exclusief montage of

Artikel 8. Facturatie en betaling
1.
Videolink BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering
van dienstverlening van huurder een voorschot te verlangen,
welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden
gebracht.
2.
Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
3.
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen
na factuurdatum, op een door Videolink BV aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
4.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert
de huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere
ingebrekestelling daartoe is vereist.
5.
De huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over
het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk
geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle

ALGEMENE VOORWAARDEN Videolink B.V.
Gevestigd aan de Hermelijnsingel 101 te (4105 VK) Culemborg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer
11023959, aldaar gedeponeerd.

6.

7.

8.

(buiten)gerechtelijke kosten welke Videolink BV maakt ter
verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In
dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van
tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een
minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Videolink BV
gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen,
komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van
betaling van de huurder zijn de vorderingen van Videolink BV
en de verplichtingen van de huurder jegens Videolink BV
onmiddellijk opeisbaar.
Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en
kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst open staan, zelfs al vermeldt de huurder dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Videolink BV is gerechtigd volledige aflossing van de
hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
1.
Videolink BV is steeds gerechtigd de huurder te vragen
voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen en de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde
zekerheden zijn gesteld.
2.
Videolink BV is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, indien de huurder de
betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn
verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het
recht van Videolink BV om schadevergoeding te vorderen.
Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande
verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.
3.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken
ter beschikking van Videolink BV staan of indien de huurder
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
Videolink BV in ieder geval het recht tot opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de
daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven
in rekening te brengen.
4.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot
personen en/of materialen waarvan Videolink BV zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,
is Videolink BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.
Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van
de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of
surséance van betaling van de huurder of bij het stilleggen of
liquideren van diens bedrijf, geeft aan de huurder de
bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane
verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet
rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende
kracht en kan alleen plaatsvinden door een aangetekend
schrijven van de daartoe gerechtigde, doch niet dan nadat
aan de huurder een redelijke termijn is gesteld waarbinnen
de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover
nakoming niet blijvend onmogelijk is.
6.
Bij Beëindiging van de overeenkomst op grond van de leden
5 en 6 van dit artikel geldt onverkort het recht op
schadevergoeding.
7.
Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen
van de huurder voor reeds geleverde producten c.q. reeds
uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke
situatie is de vordering van Videolink BV m.b.t. hetgeen
reeds geleverd c.q. door Videolink BV reeds is uitgevoerd,
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10. Overmacht
1.
Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of
niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die
deze derde jegens één der partijen op zich heeft genomen,
tenzij de derde in kwestie aantoont dat het niet of niet tijdig
nakomen van diens verplichtingen is te wijten aan
overmacht.
2.
In geval van overmacht heeft Videolink BV het recht de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks
uitsluitend ter beoordeling van Videolink BV. In het geval van
wijziging van omstandigheden is Videolink BV gerechtigd de

3.

inhoud van de overeenkomst in overleg met de huurder te
wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot overeenstemming
leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
een en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder
overmacht of wijziging van omstandigheden wordt verstaan
elke oorzaak of omstandigheid welke in redelijkheid niet voor
rekening van Videolink BV behoort te komen. Het in dit lid
bepaalde geldt eveneens, indien de bedoelde
omstandigheden zich voordoen ten aanzien van
toeleveranciers en eventueel door Videolink BV
ingeschakelde derden.
Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds
ten dele is uitgevoerd, heeft de huurder, indien door
overmacht de resterende levering meer dan twee maanden
wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst in stand te laten
en de daarvoor verschuldigde prijs te voldoen, hetzij de
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te
ontbinden. Dit laatste uitsluitend indien de huurder kan
aantonen, dat het reeds uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid
1.
Indien Videolink BV aansprakelijk mocht zijn voor enige
schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in
deze bepaling is geregeld. De bepalingen uit dit artikel zijn
eveneens van toepassing op door Videolink BV voor de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2.
Videolink BV is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde
van de huurder, behoudens schade voortspruitend uit een
opzettelijke fout aan de zijde van Videolink BV.
3.
Videolink BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit het wegvallen c.q. het verminderd of in zijn
geheel niet door- of aankomen van een (straal)verbinding (bij
voorbeeld ten gevolge van (slechte) weersomstandigheden).
De huurder is gehouden zorg te dragen voor een dekkende
verzekering tegen (vermogens)schade die mogelijkerwijs
voortvloeit uit het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk wegvallen
van de verbinding, daaronder mede – doch niet uitsluitend –
begrepen de omstandigheid van verminderde inkomsten
door bij voorbeeld het wegvallen van adverteerders.
4.
Videolink BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als
vervolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende
uit aanspraken van derden jegens de huurder, schade
geleden door het wegvallen/afhaken van adverteerders of
welke andere schade dan ook. De huurder vrijwaart
Videolink BV voor aanspraken ter zake.
5.
Indien Videolink BV aansprakelijk is voor directe schade, dan
is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
factuurbedrag van betreffende levering, althans dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
6.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.
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
algemene voorwaarden.
b.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Videolink BV aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet
aan Videolink BV kunnen worden toegerekend.
c.
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
Op alle door Videolink BV gesloten en te sluiten
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 is uitgesloten.
2.
Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door
één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere
overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige
overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter van de vestigingsplaats van Videolink BV, tenzij een
dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat
onverlet dat Videolink BV met de huurder kan overeenkomen
het geschil te laten beslechten door middel van
onafhankelijke arbitrage.

