Algemene voorwaarden van Meeting Point Communication b.v.
terzake levering van goederen en diensten
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Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meeting Point Communication B.V. (hierna te noemen: MPC) met haar afnemers te sluiten
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door afnemers van
toepassing mochten worden verklaard. Onder afnemer wordt verstaan een ieder die van MPC goederen wenst te kopen of koopt c.q. een
opdracht geeft dan wel wenst te geven, dan wel enige overeenkomst van andere aard met MPC wenst te sluiten of sluit.
De afnemer aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van bestelling van goederen bij, dan wel het geven van een opdracht
aan MPC. In elk geval wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd indien de afnemer niet terstond na ontvangst van
de orderbevestiging in andersluidende zin aan MPC schriftelijk bericht zendt.
Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien uitdrukkelijk op stukken afkomstig van de afnemer vermeld, zullen uitsluitend van kracht zijn
indien deze op de orderbevestiging van MPC staan bevestigd, dan wel indien de directie van MPC voor elke afwijking afzonderlijk schriftelijk
haar toestemming heeft gegeven. Toezegging door medewerkers van MPC gedaan, welke niet op voormelde wijze schriftelijk zijn bevestigd,
zullen MPC niet binden en zullen niet als geldige afwijkingen van deze algemene voorwaarden aangemerkt kunnen worden.
Indien ten aanzien van bepaalde bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige
algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een
bestelling, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn vrijblijvend.
Een bestelling c.q. opdracht bindt de afnemer; MPC is eerst gebonden door de verzending van haar orderbevestiging.
Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten, kleuren en andere specificaties die deel uitmaken van de overeenkomst, gelden
slechts bij benadering. Door MPC verstrekte tekeningen, schema's, monsters, afbeeldingen, ontwerpen, conceptrapporten, plannen,
documenten, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know‐how”, blijven haar eigendom en mogen zonder haar
schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden en dienen op verzoek van MPC onmiddellijk te worden
teruggezonden.
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Prijzen en overige condities
Alle door MPC opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reiskosten, verpakkings- en verzendingskosten en/of andere op de goederen als zodanig
drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Wijzigingen van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de orderbevestiging, worden uitdrukkelijk
voorbehouden; zo zal MPC gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst opgetreden verhogingen van tarieven, rechten,
lasten, heffingen, belastingen en loonkosten, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke door MPC kostenverhogend zijn, aan de afnemer
door te berekenen.
Indien de overeenkomst c.q. de opdracht betrekking heeft op tentoonstellingsbouw en inrichting is de afnemer gehouden tot betaling van alle
kosten welke gemaakt zijn ter voorbereiding van de overeenkomst, zoals gemaakte foto's, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen, etc.,
ook ingeval geen overeenkomst tot stand komt tot uitvoering en gebruik van het werk. Ten aanzien van dergelijke werken heeft MPC het recht
om bij de opdrachtbevestiging een andere dan de gebruikelijke betalingsconditie met de afnemer overeen te komen, bijvoorbeeld betaling van
50% bij opdracht en 50% bij oplevering. Tot zekerheid van die betaling heeft MPC een retentierecht op alle zaken van de afnemer die bij het
ontwerpen of bij de uitvoering van dit werk zijn verbruikt c.q. tentoongesteld zijn. De door MPC uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte
tekeningen, schetsen, berekeningen, modellen, beschrijvingen e.d. blijven het eigendom van MPC, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht.
Ten aanzien van deelneming aan georganiseerde beurzen, congressen, symposia en andere manifestaties gelden eveneens de bepalingen van
het desbetreffende "algemeen reglement" van MPC, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.
Desgevraagd wordt kosteloos een afschrift toegezonden.
Ten aanzien van het huren van faciliteiten en materialen voor (tijdelijke) evenementen kunnen aanvullende bepalingen gelden die in zulke
gevallen op de betreffende opdrachtbevestiging worden vermeld.

Levering en levertijd
Levering geschiedt door de overgave van de goederen aan de betreffende vervoerder; vanaf de levering zijn de goederen voor risico van
de afnemer.
Alle levertijden worden door MPC steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De levertijd vangt aan zodra de orderbevestiging
is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van MPC eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de afnemer aan MPC
zijn verstrekt. Overschrijding van de levertijd ontslaat de afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de afnemer evenmin
het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
MPC behoudt zich het recht voor de door de afnemer bestelde goederen en diensten in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk
kunnen worden gefaktureerd, hetgeen ook voor diensten van toepassing is. De afnemer verplicht zich elke deellevering als een zelfstandige te
beschouwen en derhalve iedere desbetreffende faktuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Verzending
Verzending der goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer naar een door hem opgegeven bestemming door een door MPC
daartoe aan te wijzen vervoerder, tenzij de afnemer bij de bestelling een vervoerder heeft aangewezen.
Ingeval van spoedzendingen per spoorexpresse of ijlbode zal MPC te dier zake door haar gemaakte kosten boven eventueel de werkelijke
vervoerskosten aan de afnemer in rekening kunnen brengen.

Retourzendingen
Retourzendingen worden door MPC niet geaccepteerd, tenzij MPC schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde goederen te zullen
accepteren.
Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen goederen; de enkele in ontvangstneming van goederen aan het
magazijn van MPC en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.

6.3

Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer; eventuele vervoers- en opslagkosten komen
voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorafgaande onverkort.
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Betaling van de koopprijs der geleverde goederen c.q. de verschuldigde som terzake verrichte diensten dient zonder enige korting binnen
14 dagen na de faktuurdatum te geschieden contant ten kantore van MPC, danwel door overschrijving van het bedrag naar een op de faktuur
voorkomende bankrelatie of naar de aldaar vermelde postgirorekening, zodanig dat het gehele verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na
de faktuurdatum op de rekening van MPC is bijgeschreven.
Indien betaling binnen de in het vorige lid gestelde termijn niet heeft plaats gehad is de afnemer met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt
een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand tot aan de dag der algehele voldoening over het gehele faktuurbedrag,
zonder dat enige ingebrekestelling voor de verschuldigdheid daarvan noodzakelijk zal zijn; telkens na een periode van 1 jaar zal door de
afnemer tevens over de alsdan verschenen rente voorgenoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijk rentepercentage
hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor MPC verbonden aan de invordering van haar verschuldigde bedragen komen ten
laste van de nalatige afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
De door MPC aan een afnemer geleverde goederen blijven haar eigendom zolang die afnemer aan MPC de koopprijs volgens de daarop
betrekking hebbende fakturen, alsmede eventuele rente en kosten, nog niet heeft voldaan, of die afnemer krachtens enige ander met MPC
gesloten overeenkomst nog enig bedrag aan MPC verschuldigd is. Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud zijn de goederen bij de afnemer geheel
voor zijn risico.

Reclame en aansprakelijkheid
MPC staat er uitsluitend voor in dat de geleverde goederen en verleende diensten met inachtneming van het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde voldoen aan de betreffende specificatie en beschrijvingen volgens de orderbevestiging. MPC staat met name niet in voor
de juistheid van gegevens en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van materialen, afkomstig van de afnemer. Op door MPC van derden
betrokken goederen en diensten wordt nimmer een verdergaande garantie gegeven dan door de leverancier van deze goederen en diensten
aan MPC wordt gegeven.
Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. dienstverlening schriftelijk aan MPC ter kennis te worden gebracht. Geen
recht op reclame heeft de afnemer die nalatig is enige opeisbare vordering aan MPC te voldoen. Een eventuele reclame ontheft de afnemer
nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
Reclameren is niet meer mogelijk met betrekking tot goederen, zodra deze zijn bewerkt of verwerkt, danwel op onoordeelkundige wijze zijn
behandeld.
De aansprakelijkheid van MPC zal zijn beperkt tot de verplichting om ten hoogste het geleverde te vervangen. Ingeval van aansprakelijkheid
terzake verrichte diensten, is MPC nimmer tot meer gehouden dan vergoeding van het bedrag der declaratie.
Onder geen beding zal MPC aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan wie of wat ook ten gevolge van c.q. verband houdende met
geleverde goederen c.q. verrichte diensten, overschrijding van levertijden en door haar gegeven adviezen. Evenmin zal MPC aansprakelijk zijn
voor schade welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van niet-ondergeschikten.

Adviezen
Al of niet op verzoek van de afnemer door MPC te geven adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van MPC
uit welke hoofde dan ook kunnen leiden; de beslissing om naar aanleiding van een door MPC gegeven advies bepaalde handelingen
te verrichten is er een van de afnemer zelf, waarvoor alleen hij de verantwoordelijkheid draagt.
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Wanprestatie en overmacht
Indien de afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met MPC voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt heeft MPC het recht de
nakoming van al haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert is MPC gerechtigd de opdracht te beëindigen, met gevolg
dat partijen alsdan ontslagen zijn van hun (verdere) verplichtingen. Indien de opdracht op het moment van het ontstaan van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, is de afnemer gehouden een evenredig gedeelte van de overeengekomen betaling te verrichten. Ingeval
van overmacht is MPC tevens gerechtigd de levertijd met de duur van de overmacht te verlengen, zonder tot enige schade-vergoeding jegens de
afnemer te zijn gehouden, echter onder de verplichting hiervan terstond aan de afnemer schriftelijk mededeling te doen. Als hier bedoelde
gevallen van overmacht worden ondermeer beschouwd: bedrijfsstoornis, staking, in-/uitvoerbeperkende maatregelen etc., zowel ten aanzien van
MPC als ten aanzien van haar leveranciers.
MPC kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk en naar keuze van MPC, voor
ontbonden houden ingeval afnemer één of meer van zijn verplichtingen tegenover MPC niet nakomt, ingeval van faillissement, ontbinding of
aanvraag tot surséance van betaling van afnemer, onverminderd het recht van MPC op schadevergoeding.
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Toepasselijk recht, geschillen
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Alle geschillen, van welke aard ook, die de aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen, of daarmee verband houden,
zullen slechts aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, of, zulks ter keuze van MPC, voor
de rechter van de woonplaats van de afnemer.
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Depot

Op de overeenkomst door MPC met haar afnemers gesloten zal uitsluitend van toepassing zijn het Nederlandse recht.

Dit reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.
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