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Artikel 1 toepasselijkheid 
 
1.1 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke 
aanbieding, offerte of overeenkomst, gedaan door of 
gesloten met AmusementProf van toepassing zijn 
verklaard. Indien de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden tussen partijen éénmaal overeen is 
gekomen, komen partijen daarmee tevens overeen dat 
deze voorwaarden vervolgens eveneens op volgende, 
soortgelijke overeenkomsten tussen hen van toepassing 
zullen zijn, zonder dat ze opnieuw uitdrukkelijk van 
toepassing behoeven te worden verklaard. 
 
1.2 
Het staat AmusementProf vrij de onderhavige 
voorwaarden aan te passen. Aangepaste voorwaarden 
zullen op de website van AmusementProf worden 
gepubliceerd. Indien na publicatie tussen partijen een 
nieuwe overeenkomst tot stand komt zijn de aangepaste 
voorwaarden daarop van toepassing. Op bestaande 
overeenkomsten blijven de onderhavige voorwaarden 
van toepassing. 
 
1.3 
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken, regelingen 
of afwijkende bedingen met betrekking tot een 
overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden 
niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet 
door AmusementProf schriftelijk zijn bevestigd. 
 
1.4 
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden in een specifieke casus geheel of 
gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten 
worden, dan blijft het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
AmusementProf en de Wederpartij zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel 
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in 
acht zal worden genomen. 
 
Artikel 2 offertes en overeenkomsten 
 
2.1 
Alle offertes en aanbiedingen van AmusementProf zijn 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
Aanvaarding van een offerte of aanbieding geschiedt in 
overleg: het enkele accepteren ervan leidt niet tot een 
overeenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand 
nadat AmusementProf de gegeven opdracht of bestelling 
ofwel schriftelijk heeft bevestigd, ofwel stilzwijgen 
bevestigd door er uitvoering aan te geven. 
 
2.2 
AmusementProf is bevoegd om voor de uitvoering van 
verplichtingen, telkens wanneer zij dat wenslijk acht, 
derden in te schakelen. 
 
2.3 
AmusementProf kan niet aan een offerte, aanbieding of 
overeenkomst worden gehouden voor zover die een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat, en de 
Wederpartij dit redelijkerwijs heeft dienen te begrijpen. 
 
2.4 
Een samengestelde prijsopgave verplicht 
AmusementProf niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 
 
Artikel 3 afgegeven materialen en gegevens 
 
3.1 
In geval van door de Wederpartij beschikbaar gestelde 
gegevens, al dan niet vervat in tekeningen, modellen of 
monsters, mag AmusementProf vertrouwen op de 
juistheid van die gegevens en haar aanbieding, offerte en 
uitvoering van de overeenkomst daarop baseren.  
 
3.2 
In het geval van gebruik van door de Wederpartij 
voorgeschreven materialen, tekeningen, zaken en 
ontwerpen staat de Wederpartij in voor de functionele 
geschiktheid daarvan, en vrijwaart AmusementProf ten 
aanzien van alle aanspraken van derden jegens 
AmusementProf met betrekking tot het gebruik daarvan. 
 
Artikel 4 meer/minderwerk, uitvoering en 
vergunningen 
 
4.1 
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat al de 
specifiek voor het (gebruik van) door AmusementProf tot 
stand te brengen werk of verkochte zaken benodigde 
vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen en 
andere beschikkingen tijdig afgegeven en beschikbaar 
zijn. 
 
4.2 
Voor zover de medewerking van de Wederpartij 
noodzakelijk is voor een deugdelijke en optimale 
uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat die 
plaatsvindt op een locatie van de Wederpartij, is de 
Wederpartij gehouden er zorg voor te dragen dat 
AmusementProf haar werkzaamheden ongestoord en 
tijdig kan uitvoeren, en bij de uitvoering de beschikking 
heeft over de benodigde voorzieningen, in het bijzonder 
gas, water en elektriciteit, verwarming en een afsluitbare 
droge ruimte. 
 
4.3 
Van meer- of minderwerk is sprake indien er sprake is 
van een wijziging in ontwerp, specificaties of het bestek, 
dan wel indien de werkelijkheid niet overeenstemt mede 

Artikel 6 Levering, oplevering en levertijd 
 
6.1 
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken af 
gebruik. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken 
op het terrein van AmusementProf ter beschikking aan de 
Wederpartij zijn gesteld, ofwel het moment dat de zaken door 
AmusementProf aan de (eerste) vervoerder zijn afgegeven. Het 
risico voor de zaken gaat tegelijkertijd met de levering over op 
de Wederpartij. 
 
6.2 
In afwijking van artikel 6.1 worden in opdracht van de 
Wederpartij op basis van aanneming het werk tot stand 
gebrachte werken van stoffelijke aard opgeleverd. Het werk 
wordt als opgeleverd beschouwd indien:  
- de Wederpartij het werk heeft goedgekeurd; 
- De Wederpartij het werk (al dan niet gedeeltelijk)  in gebruik 
heeft genomen; 
- De Wederpartij, na de mededeling dat het werk is opgeleverd, 
zich niet binnen 14 dagen uitlaat over goedkeuring van het 
werk; 
- De Wederpartij het werk niet goedkeurt op basis van kleine 
gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld. 
Indien het werk bij oplevering niet wordt goedgekeurd zal de 
Wederpartij AmusementProf in de gelegenheid stellen het werk 
af te maken en vervolgens opnieuw op te leveren. Op het 
moment van oplevering gaat het risico voor de zaken over. 
 
6.3 
AmusementProf behoudt zich het recht voor in gedeelten (op) 
te leveren en iedere deelleverante separaat te factureren. 
 
6.4 
Opgegeven (op)leverdata en (op)levertermijnen betreffen 
telkens streefdata. In het geval van (op)levertermijnen gaat de 
termijn lopen op het moment dat er een overeenkomst is 
gesloten, én op alle onderdelen, ook de technische en 
commerciële, overeenstemming is bereikt, én AmusementProf 
in het bezit is van alle benodigde gegevens, waaronder 
begrepen de definitieve tekeningen, alsmede overgekomen 
termijnbetalingen. 
 
6.5 
Overschrijding van een (op)levertermijn levert aan de zijde van 
AmusementProf geen tekortkoming onder de overeenkomst op, 
noch geeft die omstandigheid enige aanspraak op vergoeding 
van kosten of schade, door de Wederpartij geleden. Wel heeft 
de Wederpartij, vanaf het moment dat de levertermijn is 
overschreden  met een termijn die gelijk is aan de 
oorspronkelijk overeengekomen termijn, het  recht de 
overeenkomst te ontbinden, echter ook dan zonder aanspraak 
te kunnen maken op vergoeding van kosten of schade, en enkel 
tegen vergoeding van de op dat moment reeds uitgevoerde 
werkzaamheden en/of geleverde zaken.  
 
6.6 
Bij de toepassing van het vorige lid heeft telkens te gelden dat 
bij het bepalen van het moment waarop een (verlengde) 
levertermijn afloopt geen rekening wordt gehouden met 
periodes waarin vertraging (mede) is veroorzaakt door oorzaken 
die toe te rekenen zijn aan de Wederpartij. Bovendien heeft 
AmusementProf het recht de overeengekomen (op)levertermijn 
te verlengen wanneer er sprake is van meerwerk, onwerkbaar 
weer, of indien zich omstandigheden voordoen die een langere 
(op)levertermijn dan aanvankelijk voorzien nodig maken. 
 
6.7 
De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door 
AmusementProf worden aangeboden. Alle kosten en schade die 
voor AmusementProf ontstaan wegens niet-afname door de 
Wederpartij van (een gedeelte van) de aan haar af te geven 
zaken dienen door terstond door de Wederpartij aan 
AmusementProf vergoed te worden, kosten van opslag 
daaronder begrepen. Gedurende de periode dat zaken na 
aanbieding niet worden afgenomen ligt het risico ten aanzien 
van de zaken bij de Wederpartij. AmusementProf is niet 
aansprakelijk voor gebreken aan de zaken die gedurende deze 
periode zijn ontstaan. 
 
Artikel 7 Transport/risico 
 
7.1 
Indien partijen overeen zijn gekomen dat AmusementProf zorg 
draagt voor het transport of verzending van zaken naar de 
Wederpartij geldt telkens dat transport of verzending plaats 
vindt voor risico en rekening van de Wederpartij. Tussen 
partijen berust het risico ook dan bij de Wederpartij indien de 
vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en 
dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor 
rekening en risico van de afzender zijn. De Wederpartij vrijwaart 
AmusementProf ten aanzien van alle aanspraken ter zake. 
 
Artikel 8 Betalingen 
 
8.1 
Betaling vindt plaats ofwel bij het geven van de opdracht, ofwel 
binnen dertig dagen na datum factuur, ofwel middels 
termijnbetaling. Indien geen uitdrukkelijk afspraak wordt 
gemaakt dient direct bij aankoop betaald te worden. In het 
geval van termijnbetaling geldt, tenzij anders overeengekomen, 
het navolgende schema: 50% van de totale verschuldigde som 
bij opdracht, 40% bij aanvoer materiaal of aanvang 
werkzaamheden, 10% bij (op)levering. 
 
8.2 
In aanvulling op het vorige lid is AmusementProf gerechtigd bij 
het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te 
presteren, van de koper volledige vooruitbetaling te verlangen. 
Daarnaast staat het AmusementProf te allen tijde vrij om te 
verlangen dat de Wederpartij AmusementProf conveniërende 
zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In het 
bijzonder kan daarbij gedacht worden aan afgifte van een 
bankgarantie. In het geval van niet tijdig voldoen aan deze 
verplichting is AmusementProf gerechtigd haar verplichtingen 
jegens de Wederpartij op te schorten en/of de overeenkomst te 
ontbinden. 
 
 
 

9.3 
De navolgende kosten en gebreken worden niet gedekt door 
de in dit artikel beschreven garantie: 
- kosten van eventuele diagnosetijd en diagnosemiddelen; 
- kosten toe te schrijven aan normale slijtage; 
- kosten toe te schrijven aan gebreken die zijn veroorzaakt 
door diefstal, ontwrichtingen, waterschade, blikseminslag, 
molestatie en vandalisme, grote elektrische net spanning, 
fluctuaties, overmatige verhitting, brand en rookschade of 
afwijkende omgevingscondities; 
-  kosten toe te schrijven aan gebreken die te wijten zijn aan 
handelen van de Wederpartij, zoals onzorgvuldig of 
ondeskundig gebruik van de zaak en nalatigheid bij het 
opvolgen van instructies; 
- kosten toe te schrijven aan gebreken die bestaan uit 
geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke 
technisch onvermijdelijk zijn, danwel geen afbreuk doen aan 
de functionaliteit van de zaak: 
- de vervanging van verbruiksartikelen; 
- voorrijkosten en geldende tarieven indien garantieservice 
op locatie verleend wordt. 
 
9.4 
Teneinde AmusementProf in de gelegenheid te stellen haar 
verplichtingen onder dit artikel te vervullen zal de 
Wederpartij aan AmusementProf terstond een nauwkeurige 
schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het 
vermoede gebrek, aan AmusementProf alle overigens 
verzochte informatie verstrekken en op eerste verzoek de 
betreffende zaak aan AmusementProf afgeven. 
 
9.5 
Afgezien van hetgeen in dit artikel is beschreven geeft 
AmusementProf ten aanzien van de door haar geleverde 
zaken geen enkele garantie, en staat zij niet in voor de aan-
of afwezigheid van bepaalde eigenschappen, noch voor de 
afwezigheid van gebreken. Een aanspraak onder de 
garantiebepaling geeft enkel aanspraak op de in dit artikel 
expliciet beschreven rechten. 
 
Artikel 10 Reclames en onderzoek 
 
10.1 
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) 
onderzoeken, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk 
is vanaf  het moment dat de zaken hem ter beschikking zijn 
gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of 
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt 
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die 
partijen redelijkerwijs ontdekt behoren te worden dienen 
binnen drie dagen na levering schriftelijk aan 
AmusementProf te worden gemeld, op straffe van verval van 
alle rechten. In het geval van oplevering als bedoeld in 
artikel 6 van deze voorwaarden geldt dat de Wederpartij 
vanaf het moment dat het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd geen aanspraken meer heeft ten aanzien van 
gebreken die bij deugdelijk onderzoek als hiervoor bedoeld 
redelijkerwijs aan het licht hadden moeten komen. 
 
10.2 
Later aan het licht gekomen gebreken geven enkel 
aanspraak op herstel indien ze redelijkerwijs niet eerder 
ontdekt hadden kunnen worden en dienen zo spoedig 
mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen na 
ontdekking daarvan, schriftelijk aan AmusementProf  te 
worden gemeld, wederom op straffe van verval van alle 
rechten. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 
AmusementProf in staat is adequaat te reageren. De 
Wederpartij dient AmusementProf in de gelegenheid te 
stellen een klacht te (doen) onderzoeken en deze op eerste 
verzoek op eigen kosten aan AmusementProf te doen 
toekomen. 
 
10.3 
Reclames ten aanzien van facturen dienen schriftelijk te 
worden ingediend en wel binnen 8 dagen na datum factuur, 
op straffe van verval van alle rechten.  
 
10.4 
Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij 
nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 
AmusementProf en geeft de Wederpartij geen recht op 
opschorting of verrekening.  
 
Artikel 11 Annulering 
 
11.1 
AmusementProf is nimmer gehouden een verzoek tot 
annulering te honoreren. Indien zij een verzoek tot 
annulering honoreert is zij gerechtigd de Wederpartij een 
schadevergoeding in rekening te brengen gelijk aan haar 
vermogensschade, zijnde onder andere de gederfde winst, 
gemaakte kosten en geleden verlies. 
 
Artikel 12 Niet nakoming en aansprakelijkheid 
 
12.1 
AmusementProf is niet aansprakelijk voor enige schade, van 
welke aard dan ook, behoudens voor zover die schade 
samenhangt met door AmusementProf geleverde zaken, en 
het gevolg is van opzettelijk of met grove schuld handelen, 
aan AmusementProf of haar leidinggevende 
ondergeschikten toe te schrijven. 
 
12.2 
Indien AmusementProf gehouden is schade te vergoeden, is 
die schade telkens beperkt tot directe schade, veroorzaakt 
door en aan van AmusementProf afkomstige zaken, en dus 
niet uitgebreid tot bijvoorbeeld gevolgschade, bedrijfs-
stagnatieschade of gederfde winst. 
 
12.3 
De omvang van de te vergoeden schade zal nimmer meer 
bedragen dan het bedrag dat AmusementProf ter zake van 
haar verzekeraar daadwerkelijk uitgekeerd krijgt, en zal bij 
gebreke aan een uitkering beperkt zijn tot een bedrag gelijk 
aan de factuurwaarde van de zaak waardoor de schade is 
veroorzaakt.  
 

Artikel 13 overmacht 
 
13.1 
AmusementProf is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
13.2 
Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt tussen 
partijen in ieder geval verstaan: stakingen, tekort aan producten, 
tekort aan arbeidskracht, technische storingen, gebrek aan 
grondstoffen, stroom-/wateruitval, gebrekkige of onvolledige 
nakoming door derden, waaronder begrepen post- en 
pakketdiensten, dit alles los van de vraag of de betreffende 
omstandigheid aan AmusementProf valt toe te rekenen. 
 
Artikel 14 Intellectuele eigendom 
 
14.1 
Ten aanzien van door AmusementProf aan de Wederpartij ter 
beschikking gestelde catalogi, tekeningen, ontwerpen, modellen, 
monsters en andere soortgelijke zaken die onderwerp kunnen zijn 
van enig recht van intellectuele eigendom of een daarmee op één 
lijn te stellen recht, geldt dat deze zaken en de daaraan verbonden 
rechten eigendom zijn en blijven van AmusementProf. Alle aan 
door AmusementProf geleverde zaken verbonden intellectuele 
eigendomsrechten blijven, voor zover ze aan AmusementProf 
toekomen, bij haar berusten. Het is de Wederpartij niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de betreffende 
gegevens te vermenigvuldigen, (opnieuw) te gebruiken of aan 
derden te tonen, op straffe van een direct opeisbare boete van 
€25.000 per overtreding, ongeacht de verplichting dergelijk gebruik 
te (doen) staken. Alle ter beschikking gestelde zaken dienen op 
eerste verzoek aan AmusementProf geretourneerd, dan wel 
vernietigd te worden. 
 
14.2 
In geval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, 
monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, 
van Wederpartij ontvangen, neemt de Wederpartij de volle 
garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze 
artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel, of enig ander recht 
van derden wordt aangetast en vrijwaart de Wederpartij 
AmusementProf van alle vorderingen ter zake. 
 
Artikel 15 eigendomsvoorbehoud 
 
15.1 
De door AmusementProf geproduceerde, geleverde en nog te 
leveren zaken zijn en blijven eigendom van AmusementProf totdat 
de wederpartij heeft voldaan al hetgeen zij op grond van 
overeenkomsten met AmusementProf  verschuldigd is en 
verschuldigd zal zijn. 
 
15.2 
Zaken waarop eigendomsvoorbehoud van AmusementProf rust, 
mogen niet aan derden worden verkocht zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AmusementProf, op straffe van een 
boete van €50.000 per overtreding. In het geval de zaken opgaan in 
nieuwgevormde zaken is de Wederpartij, voor zover een 
eigendomsvoorbehoud daartoe teniet gaat, gehouden de nieuw 
gevormde zaken aan AmusementProf te verpanden. 
 
15.3 
In het geval de wederpartij haar verplichtingen jegens 
AmusementProf niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat 
dat de Wederpartij zulks niet zal doen, is AmusementProf 
gerechtigd geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud 
rust, bij de Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij 
houden, weg te halen of weg te doen halen. De Wederpartij dient 
AmusementProf volledige medewerking te verlenen, bij gebreke 
waarvan de wederpartij jegens AmusementProf een onmiddellijk 
opeisbare boete verbeurt van 10% van het door de Wederpartij 
verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens AmusementProf in 
gebreke blijft haar medewerking te verlenen.  
 
15.4 
Alle door AmusementProf aan de Wederpartij geleverde zaken 
worden geleverd onder voorbehoud van een stil pandrecht ten 
behoeve van AmusementProf, welk pandrecht ziet op al hetgeen 
de Wederpartij jegens AmusementProf is verschuldigd of 
verschuldigd zal zijn. 
 
Artikel 16 geschilbeslechting en toepasselijk recht 
 
16.1 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend 
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 partij aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten, evenals alle andere internationale regelingen 
waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 
16.2 
Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval 
niet mogelijk blijkt, door de absoluut bevoegde rechter te ’s-
Hertogenbosch. AmusementProf is evenwel gerechtigd om 
eventuele geschillen ook voor te leggen aan de rechter op grond 
van de wet bevoegd is kennis te nemen van het geschil. 
  



door de Wederpartij afgegeven informatie, dan wel 
indien van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% 
wordt afgeweken. 
 
4.4 
Meerwerk wordt verrekend op basis van de waarde van 
de prijsbepalende factoren die gelden op het moment 
dat het meerwerk wordt uitgevoerd. Minderwerk wordt 
verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende 
factoren die golden op het moment van het sluiten van 
de overeenkomst. 
 
Artikel 5 Prijzen 
 
5.1 
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven 
onder voorbehoud van prijswijziging. 
 
5.2 
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: 
- gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk 
opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, 
lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, 
assurantiepremies en andere kosten; 
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere 
opslagplaats; 
- exclusief BRW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen en rechten: 
- Exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, 
vervoer en verzekering 
- exclusief kosten voor bouwkundig werk als grond- hei-, 
breek-, hak-, metsel-, timmer-, schilder-, gehangwerk; 
- exclusief de kosten van gas water, elektriciteit en 
andere infrastructurele voorzieningen; 
Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele 
koerswijzingen worden doorberekend. 
 
5.3 
In geval van verhoging van één of meer der 
kostprijsfactoren, welke concrete verhoging 
redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment 
dat de prijs werd vastgesteld, is AmusementProf 
gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te 
verhogen onder kennisgeving aan de Wederpartij. Indien 
een dergelijke aanpassing binnen twee maanden na het 
sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd is de 
Wederpartij gedurende twee maanden na het sluiten van 
kennisgeving gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
tegen vergoeding van de op het moment van ontbinding 
door AmusementProf in verband met de overeenkomst 
gemaakte directe kosten. 
 
5.4 
Indien niet uitdrukkelijk een verschuldigde prijs overeen 
is gekomen gelden de bij AmusementProf gebruikelijke 
prijzen als overeengekomen. 

8.3 
Indien door de Wederpartij een betalingsverplichting niet tijdig 
en/of volledig wordt nagekomen is de Wederpartij van 
rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling 
is vereist. Met ingang van het moment waarop de Wederpartij 
in verzuim is zijn ook alle overige vorderingen van 
AmusementProf op de Wederpartij direct opeisbaar. 
 
8.4 
Over betalingsverplichtingen ten aanzien waarvan de 
Wederpartij in verzuim verkeert, is gedurende de periode van 
verzuim een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% 
per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele 
maand wordt gerekend. 
 
8.5 
Naast de in het vorige lid genoemde rente is de Wederpartij 
tevens gehouden te vergoeden de (buiten)gerechtelijke kosten 
die AmusementProf maakt om haar vorderingen voldaan te 
krijgen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd 
op 20% van de openstaande hoofdsom, tenzij de werkelijke 
kosten hoger zijn. 
 
8.6 
Iedere betaling strekt in de eerste plaats tot voldoening van 
verschuldigde (buiten)gerechtelijk kosten, in de tweede plaats 
tot voldoening van verschuldigde rente, en wordt vervolgens 
pas in mindering gebracht op de hoofdsom van openstaande 
vorderingen, te beginnen met de oudste. 
 
8.7 
Ten aanzien van al hetgeen de wederpartij aan AmusementProf 
verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, kan de Wederpartij 
geen beroep doen op enig recht van opschorting of verrekening, 
recht van retentie inbegrepen. Dit verbod geldt tevens voor 
niet-financiële verplichtingen. 
 
Artikel 9 Garantie 
 
9.1 
AmusementProf garandeert dat (op)geleverde zaken gedurende 
een jaar vanaf de datum van (op)levering vrij zullen zijn van 
gebreken aan materiaal en afwerking.  
 
9.2 
De in het vorige lid beschreven garantie heeft enkel een recht 
op herstel van gebreken die onder de garantie vallen, welk 
herstel wordt uitgevoerd in de vorm van ofwel reparatie, ofwel 
vervanging, ofwel creditering van de betreffende zaak, zulks ter 
beoordeling van AmusementProf. Aan de Wederpartij komt 
geen aanspraak op verdere vergoeding van kosten of schade 
toe. 

12.4 
Iedere vordering jegens AmusementProf, strekkende tot 
schadevergoeding, verjaart één jaar na het moment dat de 
feiten waarop de schadevordering is gebaseerd zich hebben 
voorgedaan.  
 
12.5 
De Wederpartij vrijwaart AmusementProf, haar personeel en 
door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle 
aanspraken van derden of vergoeding van enige door die 
derden geleden schade, veroorzaakt door of verband 
houdende met door AmusementProf aan de Wederpartij 
geleverde zaken. In het bijzonder wordt hierbij gedoeld op 
aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid. 
 
12.6 
Op het moment dat de Wederpartij in verzuim raakt ten 
aanzien van de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe 
zij jegens AmusementProf gehouden is, dan is de 
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder 
begrepen kosten) aan de zijde van AmusementProf daardoor 
direct of indirect ontstaan. Tevens heeft  AmusementProf op 
dat moment het recht al haar verplichtingen jegens de 
Wederpartij op te schorten, derhalve ook verplichtingen 
onder andere overeenkomsten, en deze buitengerechtelijk 
te ontbinden. Vorderingen op de Wederpartij mogen telkens 
worden verrekend met hetgeen AmusementProf de 
Wederpartij verschuldigd is, ook indien deze vorderingen 
(nog) niet opeisbaar zijn of voortvloeien uit andere 
overeenkomsten. Indien AmusementProf er voor kiest om 
de overeenkomst in stand te laten worden alle daaruit 
voortvloeiende verplichtingen direct opeisbaar. 
 
12.7 
De in het vorige lid genoemde opschortings-en 
ontbindingsbevoegdheid, als mede de bevoegdheid 
vordering direct opeisbaar te laten zijn bestaat eveneens in 
het geval dat: 
- de Wederpartij in staat van faillissement of surseance van  
betaling wordt verklaard, ofwel daartoe een verzoek indient; 
- beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van 
de Wederpartij wordt gelegd, en dat beslag niet binnen 14 
dagen wordt opgeheven; 
- de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt 
gesteld; 
- de Wederpartij haar activiteiten staakt of ingrijpend wijzigt, 
meer dan 50% van haar aandelen worden overgedragen of 
een meer dan de helft van haar bestuurders wordt 
vervangen; 
- AmusementProf gegronde reden heeft om te verwachten 
dat de Wederpartij te kort zal schieten in de nakoming van 
haar verplichtingen.  

 


