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Artikel 1
Definities & Algemene bepalingen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "PB" de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, te weten: Production Brothers (KvK: 08071309), gevestigd Hengelo (postadres:
Postbus 218, 7020 AC te Zelhem) en onder "Contractspartij" de wederpartij van PB.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van PB en
op alle overeenkomsten tussen PB en Contractspartij op grond waarvan PB aan de wederpartij
goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan Contractspartij levert of verhuurt.
1.3. PB wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Contractspartij van de hand.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 2
Aanbiedingen & Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van PB zijn vrijblijvend en kunnen door PB zonder opgave van
redenen worden herroepen. Ook na aanvaarding van de aanbieding heeft PB de mogelijkheid
haar aanbieding/offerte te herroepen, indien zij deze herroeping terstond na aanvaarding door
Contractspartij mededeelt.
2.2. De overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat PB dit schriftelijk
heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.3. Toezeggingen van medewerkers van PB binden haar niet, tenzij deze toezegging door PB
schriftelijk is bevestigd.
2.4. PB kan, zonder opgave van reden, op elk moment een voorschot of zekerheid van
Contractspartij verlangen en PB is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
totdat het gevraagde voorschot is ontvangen of de zekerheid is verkregen.
2.5. PB is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 3
Prijzen
3.1. De door PB opgegeven prijzen zijn exclusief (omzet)belasting, overige heffingen en eventuele
andere bijkomende kosten.
3.2. PB behoudt zich het recht voor om, ook na sluiting van de overeenkomst, de overeengekomen
prijs te wijzigen indien er een wijziging plaatsvindt in één der prijsbepalende factoren. PB heeft
dit recht ook als deze prijsverhoging vóór sluiting van de overeenkomst bij haar bekend had
kunnen zijn.
3.3. Contractspartij heeft op grond van de bepaling in het vorige lid van dit artikel niet het recht de
overeenkomst te ontbinden. In afwijking hiervan is ontbinding wel mogelijk als de in eerste
instantie overeengekomen prijs met meer dan 10% wordt verhoogd onder de voorwaarden dat
Contractspartij ontbindt binnen 5 dagen nadat de prijsverhoging haar bekend is geworden èn
PB niet alsnog onverwijld kenbaar maakt dat zij, ondanks de prijsverhoging, alsnog bereid is
om de overeenkomst na te komen op grond van de oude prijs. Bij een ontbinding op grond
van het voorgaande is Contractspartij aan PB een vergoeding verschuldigd voor de door PB
gemaakte kosten èn voor dat deel van de overeenkomst dat door PB reeds was uitgevoerd.
Artikel 4
Levering & Betaling
4.1. De door PB opgegeven levertijd is slechts een indicatie. PB garandeert niet dat zij binnen de
genoemde levertijd de betreffende prestatie kan verrichten en PB is dan ook niet aansprakelijk
voor schade die Contractspartij of een door Contractspartij in te schakelen derde zou lijden als
gevolg van de overschrijding van de levertijd door PB.
4.2. Betaling dient per direct, voordat PB met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen,
plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. Contractspartij is de volledige incassokosten verschuldigd die PB moet maken om haar
vordering voldaan te krijgen.
4.4. Indien een betalingstermijn is overeengekomen, is Contractspartij bij het verstrijken van deze
termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente ex art.
6:119a BW over het openstaande factuurbedrag aan PB verschuldigd. Zolang Contractspartij in
verzuim is, is PB bevoegd al haar werkzaamheden op te schorten.
4.5. Als Contractspartij niet binnen 6 weken na dagtekening van de factuur bij PB heeft geklaagd
over de factuur, erkent Contractspartij de verschuldigdheid en de hoogte van de factuur.
4.6. PB is bevoegd een al dan niet opeisbare vordering op Contractspartij te verrekenen met een
vordering die Contractspartij op PB heeft uit welke hoofde dan ook.
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Artikel 5
Verhuur
5.1. In het kader van de verhuur stelt PB zaken die haar eigendom zijn ter beschikking aan
Contractspartij. PB zal deze zaken vervoeren naar de door Contractspartij aangewezen locatie
en PB zal de zaken op de afgesproken einddatum weer ophalen.
5.2. Contractspartij zal de verhuurde zaken uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de zaken
bedoeld zijn. Contractspartij zal te allen tijde op eerste verzoek aan PB of aan een door PB
ingeschakelde derde toegang verlenen tot gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden,
teneinde de toestand van de zaken te kunnen inspecteren.
5.3. Contractspartij zal bij diefstal van, verlies van of schade aan de verhuurde zaken of als derden
aanspraak maken op de verhuurde zaken, waaronder het leggen van beslag, hier terstond
schriftelijk melding van maken aan PB. Tevens zal Contractspartij in geval van diefstal of
vernieling terstond aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal van deze
aangifte aan PB verstrekken.
5.4. Contractspartij dient de verhuurde zaken direct bij levering op gebreken te inspecteren en van
eventuele gebreken per ommegaande melding te maken aan PB, bij gebreke waarvan tussen
partijen vaststaat dat de verhuurde zaak bij levering geen gebreken vertoonde.
5.5. Het is Contractspartij niet toegestaan de van PB gehuurde zaken aan derden verhuren, in
bruikleen af te staan of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
5.6. De zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één (1) dag. De huurperiode vangt
aan op de dag dat de zaken door PB aan Contractspartij zijn geleverd en eindigt op de dag dat
de zaken weer door Contractspartij zijn opgehaald.
5.7. Contractspartij draagt gedurende de huurtermijn het risico voor diefstal, beschadiging of verlies
van de zaken en is aansprakelijk voor alle schade die PB dientengevolge lijdt. Contractspartij
dient zich voor deze schade te verzekeren. Onder huurtermijn wordt tevens begrepen de
periode nadat de contractuele huurtermijn is versteken, maar Contractspartij PB nog niet in de
gelegenheid heeft gesteld de verhuurde zaken op te halen.
5.8. Indien PB de zaken niet op de afgesproken dag kan ophalen, is Contractspartij per dag of
gedeelte van een dag dat PB de zaken te laat in haar macht krijgt, de overeengekomen
huursom per dag aan PB verschuldigd vermeerderd met een boete van 50% over de
overeengekomen huursom.
5.9. PB is gerechtigd om voor de verhuur een waarborgsom te verlangen en deze waarborgsom te
verrekenen met een vordering, uit welke hoofde dan ook, die PB op Contractspartij heeft.
Artikel 6
Aansprakelijkheid
6.1. PB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Contractspartij wordt geleden als
gevolg van het handelen van PB c.q. als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door
PB, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PB.
6.2. In aanvulling op het in het vorige lid bepaalde is PB ook niet aansprakelijk voor schade van
Contractspartij die is ontstaan door opzet of grove schuld van een niet-leidinggevende
ondergeschikte van PB.
6.3. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van PB beperkt tot het bedrag (exclusief
BTW) dat op grond van de overeenkomst tussen PB en Contractspartij maximaal aan PB toe
zou kunnen komen en is in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 15.000,-.
6.4. PB is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval dient te worden
verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparing, vertragingsschade,
schade door bedrijfsstagnatie of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens
Contractspartij.
6.5. Voor zover Contractspartij schade heeft geleden waarvoor PB aansprakelijk is, dient PB binnen
twee maanden nadat voor Contractspartij duidelijk is dat zij schade heeft geleden als gevolg
van het handelen van PB door Contractspartij schriftelijk aansprakelijk zijn gesteld, bij gebreke
waarvan de aansprakelijkheid van PB vervalt.
6.6. Contractspartij dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en/of toestemmingen van
het bevoegde gezag, zodat PB gerechtigd is op de door Contractspartij aangegeven plaatsen
signing aan te brengen. Indien PB van Contractspartij de opdracht krijgt om signing aan te
brengen en zou blijken dat hiervoor door het bevoegde gezag geen toestemming / vergunning
is verleend, vrijwaart Contractspartij PB van eventuele boetes of andere vormen van schade die
PB hierdoor lijdt.
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Artikel 7
Overmacht
7.1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee PB ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kan houden en ten gevolge waarvan
de normale uitvoering van de overeenkomst door PB redelijkerwijs niet door Contractspartij kan
worden verlangd, zoals vermeld in artikel 6:75 BW.
7.2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee
samenhangende, verplichting(en) van PB geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de
overmacht, zonder dat PB tot enige schadevergoeding terzake gehouden is, ook niet als PB
door de overmacht enig voordeel zou hebben.
Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud & Intellectuele Eigendomsrechten
8.1. PB behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Contractspartij verkochte zaken
totdat de gehele koopsom van de betreffende zaak door Contractspartij aan PB is voldaan.
Voor zover de vordering die betrekking heeft op de verkochte zaken is voldaan, maar op dat
moment PB nog een andere, al dan niet opeisbare, vordering op Contractspartij heeft, uit welke
hoofde dan ook, gaat de eigendom eerst over als ook alle overige vordering(en) van PB op
Contractspartij door Contractspartij volledig zijn voldaan.
8.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, of het exclusieve recht deze te vestigen, op de door PB te
leveren zaken èn alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij de uitvoering van de
overeenkomsten tussen PB en Contractspartij komen uitsluitend PB toe.
Artikel 9
Opschorting en ontbinding
9.1. Indien Contractspartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met
PB gesloten overeenkomst -waaronder de onderhavige algemene voorwaarden-, dan wel indien
PB goede grond heeft te vrezen dat Contractspartij niet in staat is of zal zijn om aan de
verplichtingen jegens haar te voldoen, alsmede in het geval van (de aanvraag van)
faillissement, (de aanvraag van) surseance van betaling of liquidatie van Contractspartij, is PB
gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid van PB tot
betaling aan Contractspartij van enig bedrag aan schadevergoeding en onverminderd het recht
van PB om schadevergoeding van Contractspartij te vorderen.
Artikel 10
Overige Bepalingen
10.1. Vervoer van zaken geschiedt telkens voor rekening en risico van Contractspartij.
10.2. Indien schriftelijk door PB wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden,
prevaleert het betreffende schriftelijke stuk / de overeenkomst.
10.3. Contractspartij is niet gerechtigd enige vordering van haar op PB met een vordering van PB op
Contractspartij te verrekenen, behoudens voor zover de vordering van Contractspartij middels
een onherroepelijke rechtelijke uitspraak vaststaat.
Artikel 11
Geheimhouding
11.1. Alle informatie die PB aan Contractspartij verstuurt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst is strikt vertrouwelijk en zal door Contractspartij, behoudens toestemming van
PB, op generlei wijze ter beschikking van derden worden gesteld, behoudens voor zover het
verstrekken van deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
11.2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichting geldt niet voor
gegevens die algemeen bekend zijn en is tevens niet van toepassing indien Contractspartij op
grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak gehouden is de informatie
openbaar te maken.
Artikel 12
Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van PB, alsmede de uitvoering daarvan door PB, is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die hieruit voortvloeien
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
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