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ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  VERHUUR	  META	  Tent	  B.V.	  	  

1.	  Algemeen	  	  

a)	  Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  iedere	  aanbieding,	  offerte	  en	  overeenkomst	  tussen	  META	  Tent	  B.V.	  
(inclusief	  haar	  labels	  Meintent	  en	  Tentaround)	  en	  een	  wederpartij,	  hierna	  te	  noemen:	  “huurder”,	  waarop	  META	  
Tent	  B.V.	  deze	  voorwaarden	  van	  toepassing	  heeft	  verklaard,	  voor	  zover	  van	  deze	  voorwaarden	  niet	  door	  partijen	  
uitdrukkelijk	  én	  schriftelijk	  is	  afgeweken.	  	  

b)	  De	  onderhavige	  voorwaarden	  zijn	  eveneens	  van	  toepassing	  op	  overeenkomsten	  aangegaan	  met	  META	  Tent	  B.V.	  
waar	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  door	  META	  Tent	  B.V.	  derden	  dienen	  te	  worden	  betrokken.	  	  

c)	  De	  toepasselijkheid	  van	  eventuele	  inkoop-‐	  of	  andere	  voorwaarden	  van	  de	  huurder	  wordt	  uitdrukkelijk	  van	  de	  
hand	  gewezen,	  tenzij	  deze	  vooraf	  expliciet	  door	  META	  Tent	  B.V.	  schriftelijk	  zijn	  aanvaard.	  	  

d)	  Indien	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  op	  enig	  moment	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  nietig	  
zijn	  of	  vernietigd	  mochten	  worden,	  dan	  blijft	  het	  overigens	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  bepaalde	  volledig	  van	  
toepassing.	  META	  Tent	  B.V.	  en	  huurder	  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	  wordt	  genomen.	  	  

e)	  Indien	  onduidelijkheid	  bestaat	  omtrent	  de	  uitleg	  van	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  van	  deze	  algemene	  
voorwaarden,	  dan	  dient	  de	  uitleg	  plaats	  te	  vinden	  ‘naar	  de	  geest’	  van	  deze	  bepalingen.	  	  

f)	  Indien	  zich	  tussen	  partijen	  een	  situatie	  voordoet	  die	  niet	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  geregeld	  is,	  dan	  dient	  
deze	  situatie	  te	  worden	  beoordeeld	  naar	  de	  geest	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden.	  	  

g)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  niet	  steeds	  strikte	  naleving	  van	  deze	  voorwaarden	  controleert,	  betekent	  dit	  niet	  dat	  de	  
bepalingen	  daarvan	  niet	  van	  toepassing	  zijn,	  of	  dat	  META	  Tent	  B.V.	  in	  enigerlei	  mate	  het	  recht	  zou	  verliezen	  om	  in	  
andere	  gevallen	  de	  stipte	  naleving	  van	  de	  bepalingen	  van	  deze	  voorwaarden	  te	  verlangen.	  	  

2.	  Offertes	  en	  aanbiedingen	  	  

a)	  Alle	  offertes	  en	  aanbiedingen	  van	  META	  Tent	  B.V.	  zijn	  vrijblijvend,	  tenzij	  in	  de	  offerte	  een	  termijn	  voor	  
aanvaarding	  is	  gesteld.	  Een	  offerte	  of	  aanbieding	  vervalt	  indien	  het	  product	  waarop	  de	  offerte	  of	  de	  aanbieding	  
betrekking	  heeft	  in	  de	  tussentijd	  niet	  meer	  beschikbaar	  is.	  	  

b)	  META	  Tent	  B.V.	  kan	  niet	  aan	  zijn	  offertes	  of	  aanbiedingen	  worden	  gehouden	  indien	  de	  huurder	  redelijkerwijs	  kan	  
begrijpen	  dat	  de	  offertes	  of	  aanbiedingen,	  dan	  wel	  een	  onderdeel	  daarvan,	  een	  kennelijke	  vergissing	  of	  
verschrijving	  bevat.	  	  

c)	  De	  in	  een	  offerte	  of	  aanbieding	  vermelde	  prijzen	  zijn	  exclusief	  BTW,	  andere	  heffingen	  van	  overheidswege	  en	  
eventuele	  in	  het	  kader	  van	  de	  overeenkomst	  te	  maken	  kosten,	  daaronder	  begrepen	  reis-‐	  en	  verblijf-‐,	  verzend-‐	  en	  
administratiekosten,	  tenzij	  anders	  aangegeven.	  	  

d)	  Indien	  de	  aanvaarding	  (al	  dan	  niet	  op	  ondergeschikte	  punten)	  afwijkt	  van	  het	  in	  de	  offerte	  of	  de	  aanbieding	  
opgenomen	  aanbod,	  dan	  is	  META	  Tent	  B.V.	  daaraan	  niet	  gebonden.	  De	  overeenkomst	  komt	  dan	  niet	  
overeenkomstig	  deze	  afwijkende	  aanvaarding	  tot	  stand,	  tenzij	  META	  Tent	  B.V.	  anders	  aangeeft	  en	  de	  aanbieding	  
aanpast.	  	  

e)	  Een	  samengestelde	  prijsopgave	  verplicht	  META	  Tent	  B.V.	  niet	  tot	  het	  verrichten	  van	  een	  gedeelte	  van	  de	  
opdracht	  tegen	  een	  overeenkomstig	  deel	  van	  de	  opgegeven	  prijs.	  	  
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f)	  Aanbiedingen	  of	  offertes	  gelden	  niet	  automatisch	  ook	  voor	  toekomstige	  aanvragen	  en	  orders.	  	  

3.	  Eigendomsvoorbehoud	  	  

a)	  Alle	  door	  META	  Tent	  B.V.	  in	  het	  kader	  van	  de	  overeenkomst	  geleverde	  zaken	  blijven	  eigendom	  van	  META	  Tent	  
B.V..	  	  

b)	  Door	  META	  Tent	  B.V.	  geleverde	  zaken,	  die	  ingevolge	  lid	  1.	  onder	  het	  eigendomsvoorbehoud	  vallen,	  mogen	  niet	  
worden	  doorverkocht	  en	  mogen	  nimmer	  als	  betaalmiddel	  worden	  gebruikt.	  De	  huurder	  is	  niet	  bevoegd	  om	  de	  
onder	  het	  eigendomsvoorbehoud	  vallende	  zaken	  te	  verpanden	  of	  op	  enige	  andere	  wijze	  te	  bezwaren.	  	  

c)	  De	  huurder	  dient	  steeds	  al	  hetgeen	  te	  doen	  dat	  redelijkerwijs	  van	  hem	  verwacht	  mag	  worden	  om	  de	  
eigendomsrechten	  van	  META	  Tent	  B.V.	  veilig	  te	  stellen.	  	  

d)	  Indien	  derden	  beslag	  leggen	  op	  de	  onder	  eigendomsvoorbehoud	  geleverde	  zaken	  dan	  wel	  rechten	  daarop	  willen	  
vestigen	  of	  doen	  gelden,	  dan	  is	  de	  huurder	  verplicht	  om	  META	  Tent	  B.V.	  daarvan	  onmiddellijk	  op	  de	  hoogte	  te	  
stellen.	  	  

e)	  Voor	  het	  geval	  META	  Tent	  B.V.	  zijn	  in	  dit	  artikel	  aangeduide	  eigendomsrechten	  wil	  uitoefenen,	  geeft	  de	  huurder	  
bij	  voorbaat	  onvoorwaardelijke	  en	  niet	  herroepelijke	  toestemming	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  en	  door	  META	  Tent	  B.V.	  aan	  
te	  wijzen	  derden	  om	  al	  die	  plaatsen	  te	  betreden	  waar	  de	  eigendommen	  van	  META	  Tent	  B.V.	  zich	  bevinden	  en	  die	  
zaken	  terug	  te	  nemen.	  	  

f)	  Indien	  Huurder	  zich	  niet	  houdt	  aan	  de	  bepalingen	  van	  de	  overeenkomst,	  niet	  op	  tijd	  aan	  zijn	  betalingsverplichting	  
voldoet,	  surséance	  van	  betaling	  dan	  wel	  wettelijke	  schuldsaneringsregeling	  aanvraagt	  of	  in	  staat	  van	  faillissement	  
wordt	  verklaard	  dan	  wel	  wordt	  toegelaten	  tot	  de	  wettelijke	  schuldsaneringsregeling,	  is	  META	  Tent	  B.V.	  zonder	  
enige	  sommatie,	  ingebrekestelling	  of	  gerechtelijke	  tussenkomst	  gerechtigd	  de	  materialen	  terstond	  terug	  te	  nemen	  
en	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden.	  	  

4.	  Contractsduur;	  leveringstermijnen,	  uitvoering	  en	  wijziging	  overeenkomst	  	  

a)	  De	  overeenkomst	  tussen	  META	  Tent	  B.V.	  en	  de	  huurder	  wordt	  aangegaan	  voor	  onbepaalde	  tijd,	  tenzij	  uit	  de	  aard	  
van	  de	  overeenkomst	  anders	  voortvloeit	  of	  indien	  partijen	  uitdrukkelijk	  en	  schriftelijk	  anders	  overeenkomen.	  	  

b)	  Is	  voor	  de	  voltooiing	  van	  bepaalde	  werkzaamheden	  of	  voor	  de	  levering	  van	  bepaalde	  zaken	  een	  termijn	  
overeengekomen	  of	  opgegeven,	  dan	  is	  dit	  nimmer	  een	  fatale	  termijn.	  Bij	  overschrijding	  van	  een	  termijn	  dient	  de	  
huurder	  META	  Tent	  B.V.	  derhalve	  schriftelijk	  in	  gebreke	  te	  stellen.	  META	  Tent	  B.V.	  dient	  daarbij	  door	  de	  huurder	  
een	  redelijke	  termijn	  te	  worden	  geboden	  om	  alsnog	  uitvoering	  te	  geven	  aan	  de	  overeenkomst.	  	  

c)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  gegevens	  behoeft	  van	  de	  huurder	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst,	  vangt	  het	  
uitvoeringstermijn	  niet	  eerder	  aan	  dan	  wanneer	  de	  huurder	  deze	  juist	  en	  volledig	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  ter	  
beschikking	  heeft	  gesteld.	  	  

d)	  Levering	  geschiedt	  vanaf	  het	  bedrijf	  META	  Tent	  B.V..	  De	  huurder	  is	  verplicht	  de	  zaken	  af	  te	  nemen	  op	  het	  
moment	  dat	  deze	  hem	  ter	  beschikking	  worden	  gesteld.	  Indien	  de	  huurder	  afname	  weigert	  of	  nalatig	  is	  met	  het	  
verstrekken	  van	  informatie	  of	  instructies	  die	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  de	  levering,	  is	  META	  Tent	  B.V.	  gerechtigd	  de	  
zaken	  op	  te	  slaan	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  huurder.	  	  

e)	  META	  Tent	  B.V.	  heeft	  het	  recht	  bepaalde	  werkzaamheden	  te	  laten	  verrichten	  door	  derden.	  	  

f)	  Indien	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  blijkt	  dat	  het	  voor	  een	  behoorlijke	  uitvoering	  daarvan	  
noodzakelijk	  is	  om	  deze	  te	  wijzigen	  of	  aan	  te	  vullen,	  dan	  zullen	  partijen	  tijdig	  en	  in	  onderling	  overleg	  tot	  aanpassing	  
van	  de	  overeenkomst	  overgaan.	  Indien	  de	  aard,	  omvang	  of	  inhoud	  van	  de	  overeenkomst,	  al	  dan	  niet	  op	  verzoek	  of	  
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aanwijzing	  van	  de	  huurder,	  van	  de	  bevoegde	  instanties	  etcetera,	  wordt	  gewijzigd	  en	  de	  overeenkomst	  daardoor	  in	  
kwalitatief	  en	  /	  of	  kwantitatief	  opzicht	  wordt	  gewijzigd,	  dan	  kan	  dit	  ook	  consequenties	  hebben	  voor	  hetgeen	  
oorspronkelijk	  overeengekomen	  werd.	  Daardoor	  kan	  het	  oorspronkelijk	  overeengekomen	  bedrag	  worden	  verhoogd	  
of	  verlaagd.	  META	  Tent	  B.V.	  zal	  daarvan	  zoveel	  als	  mogelijk	  vooraf	  prijsopgaaf	  doen.	  Door	  een	  wijziging	  van	  de	  
overeenkomst	  kan	  voorts	  de	  oorspronkelijk	  opgegeven	  termijn	  van	  uitvoering	  ook	  worden	  gewijzigd.	  De	  huurder	  
aanvaardt	  de	  mogelijkheid	  van	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst,	  daaronder	  begrepen	  de	  wijziging	  in	  prijs	  en	  termijn	  
van	  uitvoering.	  	  

g)	  Indien	  de	  overeenkomst	  wordt	  gewijzigd,	  daaronder	  begrepen	  een	  aanvulling,	  dan	  is	  META	  Tent	  B.V.	  gerechtigd	  
om	  daaraan	  eerst	  uitvoering	  te	  geven	  nádat	  daarvoor	  akkoord	  is	  gegeven	  door	  de	  bij	  META	  Tent	  B.V.	  bevoegde	  
persoon	  en	  ook	  de	  huurder	  akkoord	  is	  gegaan	  met	  de	  voor	  de	  uitvoering	  opgegeven	  prijs	  en	  andere	  voorwaarden,	  
daaronder	  begrepen	  het	  alsdan	  te	  bepalen	  tijdstip	  waarop	  daaraan	  uitvoering	  gegeven	  zal	  worden.	  Het	  niet	  of	  niet	  
onmiddellijk	  uitvoeren	  van	  de	  gewijzigde	  overeenkomst	  levert	  geen	  wanprestatie	  van	  META	  Tent	  B.V.	  op	  en	  is	  voor	  
de	  huurder	  evenmin	  grond	  om	  de	  overeenkomst	  op	  te	  zeggen.	  Zonder	  daarmee	  in	  gebreke	  te	  komen,	  kan	  META	  
Tent	  B.V.	  een	  verzoek	  tot	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst	  weigeren,	  indien	  dit	  in	  kwalitatief	  en	  /	  of	  kwantitatief	  
opzicht	  gevolg	  zou	  kunnen	  hebben	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  in	  dat	  kader	  te	  verrichten	  werkzaamheden	  of	  te	  leveren	  
zaken.	  	  

h)	  Indien	  de	  huurder	  in	  gebreke	  mocht	  komen	  in	  de	  deugdelijke	  nakoming	  van	  hetgeen	  waartoe	  hij	  jegens	  META	  
Tent	  B.V.	  gehouden	  is,	  dan	  is	  de	  huurder	  aansprakelijk	  voor	  alle	  schade	  (daaronder	  begrepen	  kosten)	  aan	  de	  zijde	  
van	  META	  Tent	  B.V.	  daardoor	  direct	  of	  indirect	  ontstaan.	  	  

i)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  met	  de	  huurder	  een	  vaste	  prijs	  overeenkomt,	  dan	  is	  META	  Tent	  B.V.	  niettemin	  te	  allen	  
tijde	  gerechtigd	  tot	  verhoging	  van	  deze	  prijs	  zonder	  dat	  de	  huurder	  in	  dat	  geval	  gerechtigd	  is	  om	  de	  overeenkomst	  
om	  die	  reden	  te	  ontbinden,	  indien	  de	  verhoging	  van	  de	  prijs	  voortvloeit	  uit	  een	  bevoegdheid	  of	  verplichting	  
ingevolge	  de	  wet	  of	  regelgeving	  of	  haar	  oorzaak	  vindt	  in	  een	  stijging	  van	  de	  prijs	  van	  grondstoffen,	  lonen	  etcetera	  
of	  op	  andere	  gronden	  die	  bij	  het	  aangaan	  van	  de	  overeenkomst	  redelijkerwijs	  niet	  voorzienbaar	  waren.	  	  

j)	  Indien	  de	  prijsstijging	  anders	  dan	  als	  gevolg	  van	  een	  wijziging	  van	  de	  overeenkomst	  meer	  bedraagt	  dat	  10%	  en	  
plaatsvindt	  binnen	  drie	  maanden	  na	  het	  sluiten	  van	  de	  overeenkomst,	  dan	  is	  uitsluitend	  de	  huurder	  die	  een	  beroep	  
toekomt	  op	  titel	  5	  afdeling	  3	  van	  Boek	  6	  BW	  gerechtigd	  de	  overeenkomst	  door	  een	  schriftelijke	  verklaring	  te	  
ontbinden,	  tenzij	  META	  Tent	  B.V.	  alsdan	  evengoed	  bereid	  is	  om	  de	  overeenkomst	  op	  basis	  van	  het	  oorspronkelijk	  
overeengekomene	  uit	  te	  voeren,	  of	  indien	  de	  prijsverhoging	  voortvloeit	  uit	  een	  bevoegdheid	  of	  een	  op	  META	  Tent	  
B.V.	  rustende	  verplichting	  ingevolge	  de	  wet	  of	  indien	  bedongen	  is	  dat	  de	  aflevering	  langer	  dan	  drie	  maanden	  na	  de	  
koop	  zal	  plaatsvinden.	  	  

5.	  Ontbinding	  	  

a)	  META	  Tent	  B.V.	  heeft	  het	  recht	  de	  overeenkomst	  met	  huurder	  onmiddellijk,	  zonder	  ingebrekestelling	  of	  
rechterlijke	  tussenkomst	  te	  ontbinden	  indien:	  -‐	  huurder	  niet	  aan	  zijn	  opeisbare	  verplichtingen	  jegens	  Verhuurder	  
voldoet;	  -‐	  na	  sluiting	  van	  de	  overeenkomst	  aan	  Mentent	  ter	  kennis	  gekomen	  omstandigheden	  META	  Tent	  B.V.	  
goede	  grond	  geven	  te	  vrezen	  dat	  huurder	  niet	  aan	  zijn	  verplichtingen	  kan	  voldoen;	  -‐huurder	  in	  staat	  van	  
faillissement	  wordt	  verklaard	  of	  aan	  hem	  surséance	  van	  betaling	  verleend,	  dan	  wel	  huurder	  wordt	  toegelaten	  tot	  
de	  wettelijke	  schuldsaneringsregeling	  of	  anderszins	  het	  vrije	  beheer	  over	  zijn	  vermogen	  verliest.	  	  

b)	  Voorts	  is	  META	  Tent	  B.V.	  bevoegd	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden	  indien	  zich	  omstandigheden	  voordoen	  welke	  
van	  dien	  aard	  zijn	  dat	  nakoming	  van	  de	  overeenkomst	  onmogelijk	  is	  of	  indien	  er	  zich	  anderszins	  omstandigheden	  
voordoen	  die	  van	  dien	  aard	  zijn	  dat	  ongewijzigde	  instandhouding	  van	  de	  overeenkomst	  in	  redelijkheid	  niet	  van	  
META	  Tent	  B.V.	  kan	  worden	  gevergd.	  	  

c)	  Indien	  de	  overeenkomst	  wordt	  ontbonden	  zijn	  vorderingen	  van	  META	  Tent	  B.V.	  op	  de	  huurder	  onmiddellijk	  
opeisbaar.	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  de	  nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  opschort,	  behoudt	  hij	  zijn	  aanspraken	  uit	  de	  
wet	  en	  overeenkomst.	  d)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  tot	  opschorting	  of	  ontbinding	  overgaat,	  is	  hij	  op	  generlei	  wijze	  
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gehouden	  tot	  vergoeding	  van	  schade	  en	  kosten	  daardoor	  op	  enigerlei	  wijze	  ontstaan.	  	  

e)	  Indien	  de	  ontbinding	  aan	  de	  huurder	  toerekenbaar	  is,	  is	  META	  Tent	  B.V.	  gerechtigd	  tot	  vergoeding	  van	  de	  
schade,	  daaronder	  begrepen	  de	  kosten,	  daardoor	  direct	  en	  indirect	  ontstaan.	  	  

6.	  Gebruiksvoorwaarden	  	  

a)	  De	  materialen	  worden	  door	  META	  Tent	  B.V.	  opgezet	  en	  afgebroken,	  eventueel	  met	  behulp	  van	  derden	  en/of	  de	  
huurder.	  	  

b)	  Huurder	  is	  verplicht	  de	  materialen	  te	  gebruiken	  volgens	  de	  overeenkomst.	  	  

c)	  Het	  door	  META	  Tent	  B.V.	  niet-‐tijdig	  aan	  huurder	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  de	  materialen	  c.q.	  het	  niet-‐tijdig	  door	  
META	  Tent	  B.V.	  weghalen	  van	  de	  materialen	  bij	  huurder	  of	  anderszins	  door	  META	  Tent	  B.V.	  niet	  kunnen	  worden	  
toegerekend	  indien	  dit	  het	  gevolg	  is	  van	  al	  dan	  niet	  voorzienbare,	  buiten	  de	  macht	  van	  META	  Tent	  B.V.	  gelegen	  
omstandigheden	  als	  hoedanig	  in	  elk	  geval	  zullen	  gelden:	  slecht	  weer,	  brand,	  explosie	  of	  uitstroming	  van	  gevaarlijke	  
stoffen	  en/of	  gassen	  of	  gevaar	  daarvoor,	  tekortschieten	  van	  Huurder	  of	  derden,	  zoals	  toeleveranciers	  en	  
transporteurs,	  ziekte	  van	  niet	  eenvoudig	  te	  vervangen	  personeel,	  staking,	  bezetting	  of	  blokkade	  en	  
overheidsmaatregelen.	  	  

d)	  Huurder	  zal	  in	  of	  aan	  de	  materialen	  geen	  veranderingen	  brengen.	  Het	  verplaatsen,	  beplakken,	  beschilderen	  of	  
anderszins	  bewerken	  van	  de	  materialen	  is	  niet	  toegestaan.	  Schoonmaak-‐,	  reparatie-‐	  en	  vervangingskosten	  aan	  de	  
materialen	  zullen	  aan	  huurder	  worden	  doorberekend.	  	  

e)	  Huurder	  dient	  META	  Tent	  B.V.	  te	  allen	  tijde	  toegang	  tot	  de	  materialen	  te	  verschaffen.	  	  

f)	  Onderverhuur	  en	  beschikbaarstelling	  van	  de	  materialen	  door	  huurder	  aan	  derden	  is	  uitsluitend	  mogelijk	  met	  
voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  Verhuurder.	  	  

g)	  Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  materialen	  te	  zijner	  beschikking	  staat	  tot	  het	  moment	  waarop	  de	  overeenkomst	  
eindigt	  of,	  indien	  later,	  het	  gebruik	  door	  huurder	  van	  de	  materialen	  eindigt,	  neemt	  huurder	  alle	  in	  redelijkheid	  te	  
vergen	  maatregelen	  tot	  voorkoming	  van	  schade	  aan	  of	  verlies	  van	  de	  materialen,	  die	  respectievelijk	  dat	  
veroorzaakt	  wordt	  door	  personen	  of	  zaken	  van	  wie	  of	  waarvan	  huurder	  op	  enigerlei	  wijze	  gebruik	  maakt	  en	  de	  
daaruit	  voor	  META	  Tent	  B.V.	  voortvloeiende	  schade	  komt	  echter	  in	  ieder	  geval	  voor	  rekening	  van	  huurder.	  	  

h)	  Reparaties	  aan	  de	  materialen	  mogen	  alleen	  door	  META	  Tent	  B.V.	  of	  door	  haar	  aangewezen	  derden	  geschieden.	  	  

7.	  Aansprakelijkheid	  	  

a)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  aansprakelijk	  mocht	  zijn,	  dan	  is	  deze	  aansprakelijkheid	  beperkt	  tot	  hetgeen	  in	  deze	  
bepaling	  is	  geregeld.	  	  

b)	  META	  Tent	  B.V.	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade,	  van	  welke	  aard	  ook,	  ontstaan	  doordat	  META	  Tent	  B.V.	  is	  
uitgegaan	  van	  door	  of	  namens	  de	  huurder	  verstrekte	  onjuiste	  en	  /	  of	  onvolledige	  gegevens.	  	  

c)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  aansprakelijk	  mocht	  zijn	  voor	  enigerlei	  schade,	  dan	  is	  de	  aansprakelijkheid	  van	  META	  Tent	  
B.V.	  beperkt	  tot	  maximaal	  tweemaal	  de	  factuurwaarde	  van	  de	  order,	  althans	  tot	  dat	  gedeelte	  van	  de	  order	  waarop	  
de	  aansprakelijkheid	  betrekking	  heeft.	  	  

d)	  De	  aansprakelijkheid	  van	  META	  Tent	  B.V.	  is	  in	  ieder	  geval	  steeds	  beperkt	  tot	  het	  bedrag	  der	  uitkering	  van	  zijn	  
verzekeraar	  in	  voorkomend	  geval.	  	  

e)	  META	  Tent	  B.V.	  is	  uitsluitend	  aansprakelijk	  voor	  directe	  schade.	  Onder	  directe	  schade	  wordt	  uitsluitend	  verstaan	  
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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	  META	  Tent	  B.V.	  aan	  de	  overeenkomst	  te	  laten	  beantwoorden,	  voor	  zoveel	  deze	  aan	  META	  
Tent	  B.V.	  toegerekend	  kunnen	  worden	  en	  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	  
voorwaarden.	  	  

f)	  META	  Tent	  B.V.	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  indirecte	  schade,	  daaronder	  begrepen	  gevolgschade,	  gederfde	  
winst,	  gemiste	  besparingen	  en	  schade	  door	  bedrijfsstagnatie.	  g)De	  in	  dit	  artikel	  opgenomen	  beperkingen	  van	  de	  
aansprakelijkheid	  gelden	  niet	  indien	  de	  schade	  te	  wijten	  is	  aan	  opzet	  of	  grove	  schuld	  van	  META	  Tent	  B.V.	  of	  zijn	  
leidinggevende	  ondergeschikten.	  	  

h)	  Vanaf	  het	  moment	  van	  terbeschikkingstelling	  van	  de	  materialen	  is	  huurder	  volledig	  aansprakelijk	  voor	  verlies,	  
beschadiging,	  breuk	  en	  iedere	  kwaliteitsvermindering	  van	  de	  materialen	  door	  welke	  oorzaak	  dan	  ook	  en	  is	  zij	  
gehouden	  alle	  hieruit	  voortvloeiende	  schade	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  te	  vergoeden.	  	  

8.	  Verzekering	  	  

a)	  Huurder	  zal	  de	  materialen	  deugdelijk	  tijdelijk	  verzekeren	  en,	  ingeval	  in	  de	  materialen	  openbare	  evenementen	  
plaatsvinden,	  een	  evenementenaansprakelijkheidsverzekering	  afsluiten.	  Huurder	  vrijwaart	  META	  Tent	  B.V.	  voor	  
schade	  aan	  derden	  tijdens	  dergelijke	  evenementen,	  veroorzaakt	  door	  of	  verbandhoudende	  met	  gebreken	  aan	  de	  
materialen.	  	  

9.	  Vrijwaring	  	  

a)	  Huurder	  vrijwaart	  META	  Tent	  B.V.	  voor	  eventuele	  aanspraken	  van	  derden,	  die	  in	  verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  
de	  overeenkomst	  schade	  lijden	  en	  waarvan	  de	  oorzaak	  aan	  andere	  dan	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  toerekenbaar	  is.	  	  

b)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  uit	  dien	  hoofde	  door	  derden	  mocht	  worden	  aangesproken,	  dan	  is	  de	  huurder	  gehouden	  
META	  Tent	  B.V.	  zowel	  buiten	  als	  in	  rechte	  bij	  te	  staan	  en	  onverwijld	  al	  hetgeen	  te	  doen	  dat	  van	  hem	  in	  dat	  geval	  
verwacht	  mag	  worden.	  Mocht	  huurder	  in	  gebreke	  blijven	  in	  het	  nemen	  van	  adequate	  maatregelen,	  dan	  is	  META	  
Tent	  B.V.,	  zonder	  ingebrekestelling,	  gerechtigd	  zelf	  daartoe	  over	  te	  gaan.	  Alle	  kosten	  en	  schade	  aan	  de	  zijde	  van	  
META	  Tent	  B.V.	  en	  derden	  daardoor	  ontstaan,	  komen	  integraal	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  huurder.	  	  

10.	  Overmacht	  	  

a)	  Onder	  overmacht	  wordt	  verstaan	  omstandigheden	  die	  de	  nakoming	  van	  de	  overeenkomst	  verhinderen	  en	  die	  
niet	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  zijn	  toe	  te	  rekenen.	  Onder	  overmacht	  wordt	  in	  ieder	  geval	  begrepen:	  stormachtig	  weer,	  
windkracht	  8	  en	  hoger,	  windstoten	  vanaf	  50	  km/uur,	  (transport)vertragingen,	  geen	  of	  onvolledige	  aflevering	  door	  
huurder	  aan	  META	  Tent	  B.V.,	  niet	  voorziene	  stagnatie	  bij	  toeleveranciers	  of	  andere	  derden,	  stakingen,	  algemene	  
vervoersproblemen	  en	  het	  niet	  kunnen	  verkrijgen	  van	  voor	  de	  nakoming	  door	  META	  Tent	  B.V.	  van	  de	  
overeenkomst	  benodigde	  zaken	  of	  diensten.	  	  

b)	  Tijdens	  overmacht	  worden	  de	  levering	  en	  andere	  verplichtingen	  van	  META	  Tent	  B.V.	  opgeschort.	  Indien	  de	  
periode	  waarin	  door	  overmacht	  nakoming	  van	  de	  verplichtingen	  door	  META	  Tent	  B.V.	  niet	  mogelijk	  is,	  langer	  duur	  
dan	  24	  uur,	  zijn	  beide	  partijen	  bevoegd	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden,	  zonder	  dat	  in	  dat	  geval	  enige	  verplichting	  
tot	  schadevergoeding	  bestaat	  of	  ontstaat.	  	  

c)	  Indien	  META	  Tent	  B.V.	  bij	  het	  intreden	  van	  de	  overmacht	  al	  gedeeltelijk	  aan	  haar	  verplichtingen	  heeft	  voldaan	  of	  
slechts	  gedeeltelijk	  aan	  haar	  verplichtingen	  kan	  voldoen,	  is	  zij	  gerechtigd	  de	  reeds	  ter	  beschikking	  gestelde	  
materialen,	  dan	  wel	  het	  gedeelte	  dat	  ter	  beschikking	  kan	  worden	  gesteld	  afzonderlijk	  in	  rekening	  te	  brengen	  als	  
betrof	  het	  een	  afzonderlijke	  overeenkomst.	  	  
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11.	  Betaling,	  verzuim	  en	  annulering	  	  

a)	  Betaling	  dient	  contant	  te	  geschieden	  bij	  het	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  de	  materialen,	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  is	  
bepaald.	  Betaling	  van	  de	  bijkomende	  kosten	  op	  grond	  van	  het	  vuil,	  beschadigd,	  niet	  of	  te	  laat	  afleveren	  van	  de	  
materialen	  dient	  contant	  te	  geschieden	  bij	  het	  retourneren	  van	  de	  materialen.	  Ontvangt	  huurder	  een	  factuur	  voor	  
bovengenoemde	  kosten,	  dan	  kan	  betaling	  per	  bank	  geschieden.	  META	  Tent	  B.V.	  is	  gerechtigd	  om	  periodiek	  te	  
factureren.	  	  

b)	  De	  beslissing	  om	  per	  bank	  te	  laten	  betalen	  is	  voorbehouden	  aan	  META	  Tent	  B.V..	  In	  dat	  geval	  dient	  betaling	  
plaats	  te	  vinden	  binnen	  15	  dagen	  na	  factuurdatum	  zonder	  enige	  aftrek,	  opschorting	  of	  verrekening.	  c)	  Na	  het	  
verstrijken	  van	  de	  betalingstermijn	  is	  huurder	  van	  rechtswege	  in	  verzuim	  en	  zijn	  alle	  vorderingen	  van	  Verhuurder	  
op	  Huurder	  onmiddellijk	  opeisbaar	  en	  heeft	  META	  Tent	  B.V.	  het	  recht	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  op	  te	  
schorten	  en	  de	  materialen	  terug	  te	  nemen,	  totdat	  huurder	  aan	  alle	  opeisbare	  verplichtingen	  heeft	  voldaan.	  	  

d)	  Zodra	  huurder	  in	  verzuim	  is,	  is	  hij	  een	  rente	  verschuldigd	  van	  1,5%	  per	  maand	  of	  gedeelte	  daarvan.	  Alle	  kosten	  
van	  META	  Tent	  B.V.	  ter	  verkrijging	  van	  voldoening	  in	  en	  buiten	  rechte	  komen	  vanaf	  dat	  moment	  voor	  rekening	  van	  
huurder.	  	  

e)	  Huurder	  is	  bevoegd	  de	  overeenkomst	  voor	  de	  opleveringsdatum	  te	  annuleren	  mits	  hij	  van	  de	  annulering	  in	  een	  
aangetekend	  schrijven	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  doet	  blijken	  en	  hij	  voor	  of	  gelijktijdig	  met	  de	  annulering	  aan	  META	  Tent	  
B.V.	  een	  bedrag	  betaalt	  van:	  25%	  van	  de	  huurprijs	  bij	  annulering	  meer	  dan	  120	  dagen	  voor	  de	  opleveringsdatum,	  
40%	  van	  de	  huurprijs	  bij	  annulering	  in	  de	  periode	  van	  de	  120e	  tot	  en	  met	  de	  61e	  dag	  voor	  de	  opleveringsdatum,	  
60%	  van	  de	  huurprijs	  bij	  annulering	  in	  de	  periode	  van	  de	  60e	  tot	  en	  met	  de	  31e	  dag	  voor	  opleveringsdatum,	  70%	  
van	  de	  huurprijs	  bij	  annulering	  minder	  dan	  31	  dagen	  voor	  de	  opleveringsdatum.	  	  

f)	  Voor	  iedere	  kalenderdag	  dat	  huurder	  nalaat	  het	  gehuurde	  aan	  META	  Tent	  B.V.	  ter	  beschikking	  te	  stellen,	  
verbeurt	  huurder	  een	  boete	  van	  20%	  van	  de	  totale	  huursom,	  zulks	  onverminderd	  META	  Tent	  B.V.s	  recht	  op	  
schadevergoeding	  overeenkomstig	  de	  wet,	  welke	  schadevergoeding	  ten	  minste	  gelijk	  is	  aan	  het	  bedrag	  dat	  huurder	  
onder	  de	  overeenkomst	  over	  de	  betreffende	  periode	  verschuldigd	  zou	  zijn	  geweest.	  In	  dit	  verband	  geldt	  een	  
gedeelte	  van	  een	  kalenderweek	  als	  een	  volle	  kalenderweek.	  	  

g)	  META	  Tent	  B.V.	  is	  gerechtigd	  om	  al	  hetgeen	  hij	  uit	  of	  in	  verband	  met	  de	  materialen	  van	  huurder	  opeisbaar	  heeft	  
te	  vorderen	  met	  de	  van	  hem	  ontvangen	  waarborgsom	  te	  verrekenen.	  Deze	  verrekening	  kan	  ook	  gedurende	  de	  
looptijd	  van	  de	  overeenkomst	  plaatsvinden.	  Hij	  is	  tot	  terugbetaling	  van	  de	  waarborgsom	  c.q.	  van	  het	  restant	  ervan	  
pas	  verplicht	  nadat	  redelijkerwijs	  is	  komen	  vast	  te	  staan	  dat	  META	  Tent	  B.V.	  niets	  meer	  van	  huurder	  te	  vorderen	  
heeft	  of	  te	  vorderen	  zal	  krijgen.	  	  

12.	  PromotieMETA	  Tent	  B.V.	  	  

a)	  META	  Tent	  B.V.	  is	  gerechtigd	  om	  (sfeer)	  foto’s	  van	  de	  geleverder	  materialen	  te	  maken	  en	  te	  gebruiken	  voor	  
promotionele	  doeleinden	  van	  META	  Tent	  B.V.	  zonder	  dat	  META	  Tent	  B.V.	  daarvoor	  enige	  vergoeding	  aan	  de	  
huurder	  verschuldigd	  is.	  	  

13.	  Reclames	  	  

a)	  De	  door	  META	  Tent	  B.V.	  ter	  beschikking	  gestelde	  materialen	  worden	  geacht	  aan	  de	  overeenkomst	  te	  
beantwoorden.	  Huurder	  dient	  op	  het	  moment	  van	  terbeschikkingstelling	  van	  de	  materialen	  te	  onderzoeken	  of	  de	  
materialen	  beantwoorden	  aan	  de	  overeenkomst	  en	  dient	  eventuele	  gebreken	  onmiddellijk,	  althans	  binnen	  24	  uur	  
na	  inontvangstneming,	  gespecificeerd	  schriftelijk	  aan	  Mentent	  te	  berichten.	  Na	  24	  uur	  na	  inontvangstneming	  
vervalt	  het	  recht	  om	  op	  manco’s	  en/of	  gebreken,	  die	  redelijkerwijs	  ontdekt	  en	  gemeld	  hadden	  kunnen	  worden,	  een	  
beroep	  te	  doen.	  Vanaf	  het	  moment	  van	  in	  gebruik	  nemen	  van	  de	  materialen	  vervalt	  het	  recht	  tot	  reclameren,	  tenzij	  
de	  huurder	  onmiddellijk,	  gemotiveerd	  en	  expliciet	  aangeeft	  dat	  zulks	  niet	  het	  geval	  is.	  	  
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b)	  Indien	  de	  huurder	  tijdig	  reclameert,	  schort	  dit	  zijn	  betalingsverplichting	  niet	  op.	  De	  huurder	  blijft	  in	  dat	  geval	  ook	  
gehouden	  tot	  afname	  en	  betaling	  van	  de	  overigens	  bestelde	  zaken.	  	  

c)	  Indien	  komt	  vast	  te	  staan	  dat	  een	  klacht	  ongegrond	  is,	  dan	  komen	  de	  kosten	  daardoor	  ontstaan,	  daaronder	  
begrepen	  de	  onderzoekskosten,	  aan	  de	  zijde	  van	  META	  Tent	  B.V.	  daardoor	  gevallen,	  integraal	  voor	  rekening	  van	  de	  
huurder.	  	  

14.	  Toepasselijkrechtengeschillen	  	  

a)	  Op	  alle	  rechtsbetrekkingen	  waarbij	  META	  Tent	  B.V.	  partij	  is,	  is	  uitsluitend	  het	  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.	  	  

b)	  De	  rechter	  in	  de	  vestigingsplaats	  van	  META	  Tent	  B.V.	  is	  bij	  uitsluiting	  bevoegd	  van	  geschillen	  kennis	  te	  nemen,	  
tenzij	  de	  wet	  dwingend	  anders	  voorschrijft.	  Niettemin	  heeft	  META	  Tent	  B.V.	  het	  recht	  het	  geschil	  voor	  te	  leggen	  
aan	  de	  volgens	  de	  wet	  bevoegde	  rechter.	  	  

c)	  Partijen	  zullen	  eerst	  een	  beroep	  op	  de	  rechter	  doen	  nadat	  zij	  zich	  tot	  het	  uiterste	  hebben	  ingespannen	  een	  
geschil	  in	  onderling	  overleg	  te	  beslechten.	  	  

15.	  Vindplaatsenwijzigingvoorwaarden	  	  

a)	  Deze	  voorwaarden	  zijn	  gedeponeerd	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel.	  	  

b)	  Van	  toepassing	  is	  steeds	  de	  laatst	  gedeponeerde	  versie	  c.q.	  de	  versie	  zoals	  die	  gold	  ten	  tijde	  van	  het	  tot	  stand	  
komen	  van	  de	  rechtsbetrekking	  met	  META	  Tent	  B.V..	  	  

c)	  De	  Nederlandse	  tekst	  van	  de	  algemene	  voorwaarden	  is	  steeds	  bepalend	  voor	  de	  uitleg	  daarvan.	  	  

	  


