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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ICE-WORLD BENELUX B.V. EN ICE-WORLD INTERNATIONAL B.V.

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst
(waaronder iedere koopovereenkomst voor een mobiele ijsbaan en daaraan verwante
rechtshandelingen) tussen Ice-World Benelux B.V. of Ice-World International B.V.
(hierna te noemen: “Ice-World”) als gebruiker en een wederpartij waarop Ice-World
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna te noemen: “wederpartij”),
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen in een door beide partijen
ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden worden standaard bij iedere aanbieding/offerte van Ice-World
gevoegd en zijn via e-mail bericht van Ice-World te raadplegen en op te slaan. Deze
voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd en gedownload op de website van
Ice-World; te vinden op www.ice-world.nl.

3. Ice-World wijst de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een
wederpartij uitdrukkelijk van de hand. Slechts de voorwaarden van Ice-World zijn van
toepassing. Indien desalniettemin de voorwaarden van de wederpartij van toepassing
zijn dan gelden de voorwaarden van Ice-World voor zover het betreffende onderwerp
niet is geregeld en indien de voorwaarden van Ice-World en de wederpartij van elkaar
afwijken.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

De door Ice-World gedane aanbiedingen/offertes zijn gebaseerd op door de wederpartij
verstrekte gegevens en zijn geldig gedurende 30 dagen na verzending, tenzij anders
aangegeven of overeengekomen. Ice-World is gerechtigd de aanbiedingen/offertes aan te
passen zolang deze nog niet door de wederpartij zijn geaccepteerd. Ice-World is voorts
gerechtigd een aanbieding/offerte in te trekken of te wijzigen, ook na acceptatie door de
wederpartij, indien de door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist (blijken te) zijn. IceWorld is slechts aan de aanbiedingen/offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de wederpartij aan Ice-World schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een
aanbieding/offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere eventueel toepasselijke
belastingen of heffingen, tenzij anders aangegeven. Indien Ice-World, nadat de wederpartij een
aanbieding/offerte van Ice-World heeft geaccepteerd, aan de wederpartij een schriftelijk
contract ter ondertekening heeft toegezonden, is Ice-World aan de inhoud daarvan slechts
gebonden indien zij een dergelijke overeenkomst binnen 14 dagen na verzending ondertekend
aan de wederpartij terugzendt.
Artikel 3. Levering
1.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van gekochte zaken ter plaatse
waar deze zaken zullen worden geïnstalleerd ongeacht of het een levering betreft in het
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2.

binnen- of buitenland. Vanaf het moment van aflevering, op basis van een koop of
andere overeenkomst, zijn de afgeleverde zaken voor risico van de wederpartij.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken te accepteren op het moment waarop
deze bij hem door Ice-World worden bezorgd alsmede op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking zijn gesteld. Indien de wederpartij
de zaken weigert te accepteren of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor
risico en rekening van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn aan Ice-World
alsmede de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn voor Ice-World, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Ice-World schriftelijk
in gebreke te stellen om, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden, aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding en/of de
overeenkomst te beëindigen na de in de ingebrekestelling opgenomen redelijke termijn.
Artikel 5. Deelleveringen

Het is Ice-World toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde voor de wederpartij heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Ice-World bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 6. Technische en daaraan verwante eisen

Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zal het door Ice-World
geleverde voldoen aan de technische eisen en daaraan verwante normen die worden gesteld
door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, mits bij het
sluiten van de overeenkomst van het bestaan van dergelijke eisen of normen in het buitenland
schriftelijk melding is gemaakt aan Ice-World door de wederpartij. Ook alle andere technische
eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld, voor zover die afwijken
van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij
nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld bij gebreke waarvan eventuele afwijkingen in dit
opzicht niet aan Ice-World kunnen worden tegengeworpen.
Artikel 7. Intellectuele Eigendommen

1. Ice-World streeft ernaar om in ontwerpen, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, maat- en
gewichtsspecificaties, schema’s e.d. die worden gemaakt voor de wederpartij een zo
nauwkeurig mogelijk beeld te geven. Deze materialen binden Ice-World echter niet, tenzij
anders overeengekomen. Zij heeft het recht hiervan af te wijken indien zij dit
noodzakelijk acht.
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2. Het ontwerpen van installaties en het interpreteren van bestekken geschiedt naar beste
weten en kunnen door Ice-World. Eventuele tekortkomingen ter zake kunnen Ice-World
niet worden tegengeworpen. Als Ice-World een model, monster of voorbeeld toont of
verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van voorbeeld: de hoedanigheden van de
uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
3. Ice-World is en blijft de uitsluitend rechthebbende van alle (background, foreground,
sideground en postground) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
haar gemaakte en/of afkomstige zaken, tekeningen, concepten, aanbiedingen/offertes etc.
De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat deze noch geheel noch gedeeltelijk op
onrechtmatige wijze worden nagebootst en gebruikt noch ongeautoriseerd aan derden
ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Dragers met daarop tekeningen
en andere vormen van intellectuele eigendom dienen op eerste verzoek van Ice-World
terstond aan Ice-World te worden teruggezonden zonder dat de wederpartij een kopie
terzake achterhoudt
4. Indien Ice-World aan de wederpartij mondelinge informatie verstrekt omtrent concepten
en ideeën betreffende door haar geleverde producten, is het de wederpartij niet
toegestaan om hiervan buiten het kader van de overeenkomst met Ice-World gebruik te
maken van deze informatie of deze informatie aan derden te verstrekken tenzij de
informatie tot het publieke domein behoort en er geen inbreuk wordt gemaakt op de
(background, foreground, sideground en postground) rechten van intellectuele eigendom
van Ice-World of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Ice-World.

Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken

Ice-World is bevoegd zaken te leveren die in detail afwijken van de in de overeenkomst en
deze algemene voorwaarden omschreven zaken, onder meer ter zake van materiaal,
afmetingen en kleurstelling en het gestelde in Artikel 7, tenzij specifieke details zijn
overeengekomen. Indien Ice-World een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak
afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van
Artikel 12 van deze algemene voorwaarden. De wederpartij heeft echter niet de bevoegdheid
indien het wezenlijke wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende
documentatie die zijn vereist op basis van toepasselijke wettelijke of andere voorschriften of
indien het wijzigingen van de zaak betreffen die een verbetering betekenen.
Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van de ene partij op de andere partij – waaronder betalingsvorderingen –
zijn onmiddellijk – voor het moment genoemd in Artikel 15 – opeisbaar in de volgende
gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan een partij omstandigheden ter kennis
komen die goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen;
- indien Ice-World de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
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In de genoemde gevallen is een partij tevens bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan na
een redelijke periode waarin de verplichtingen onder de overeenkomst nagekomen
kunnen worden, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen
waarbij geldt dat in dat geval de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de verschuldigde
koopprijs , vermeerderd met eventuele retournerings- en transportkosten.
2. Een partij heeft voorts het recht de overeenkomst met de andere partij met onmiddellijke
ingang te ontbinden indien deze weigert aan zijn verlichtingen te voldoen na daartoe
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld. De ontbindende partij heeft alsdan recht op
schadevergoeding waarbij de grootte wordt vastgesteld overeenkomstig het gestelde in
Artikel 9.1.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan Ice-World zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen of er zich anderszins omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt voor Ice-World, dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ice-World voorts bevoegd de overeenkomst
te ontbinden zonder dat de wederpartij een recht op schadevergoeding heeft.
Artikel 10. Garantie

1. Tenzij anders overeengekomen, garandeert Ice-World dat de door haar op basis van de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-,
materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering
c.q. oplevering c.q. feitelijke ingebruikname – te rekenen vanaf het eerst intredende
moment. In het geval dat zaken (deels) gekocht zijn bij een derde partij en deze worden
doorverkocht of gebruik in een Ice-World product, zal de garantie zoals deze onder
omstandigheden gegeven is door de derde partij aan Ice-World ook voor de wederpartij
gelden.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de wederpartij
recht op herstel van de zaak zonder hiervoor aanspraak te maken op een additionele
vergoeding . Ice-World kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op
bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak
niet mogelijk is.

3. Voor schade, ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde op basis van deze
bepaling, is Ice-World aansprakelijk gedurende de periode van twaalf maanden na
aflevering c.q. feitelijke ingebruikname – te rekenen vanaf het eerst intredende moment - ,
met een maximum van het factuurbedrag. De aansprakelijkheid treedt slechts in indien IceWorld niet binnen een redelijke termijn na de schriftelijke melding van de wederpartij het
gebrek herstelt.
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4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste handeling, het niet
opvolgen van de instructies, gebruiksaanwijzing of specificaties van Ice-World door de
wederpartij met betrekking tot het geleverde.

5. Ontwerp, materiaal en fabricage fouten dienen gedurende de garantietermijn zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na constatering schriftelijk te worden
gemeld aan Ice-World bij gebreke waarvan Ice-World kosten in rekening kan brengen bij
de wederpartij terzake van het herstel.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Ice-World geleverde zaken, op basis van een koopovereenkomst, blijven het
eigendom van Ice-World totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met
Ice-World gesloten overeenkomsten is nagekomen waaronder:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/ zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door IceWorld verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele andere vorderingen die Ice-World heeft op de wederpartij.

2. De door Ice-World afgeleverde zaken die krachtens Artikel 11.1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de
zaken te verpanden of hier enig ander (beperkt) recht op te vestigen voordat zij de
eigendom van het geleverde heeft verworven

3.

Indien de wederpartij/koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen is Ice-World gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in Artikel
11.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de
wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe
alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het
door hem verschuldigde per dag.

4. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen alle vormen van beschadiging waaronder brand-,
ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Ice-World te geven.

5. Tevens verplicht de wederpartij zich om op eerste verzoek van Ice-World:
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Ice-World op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van
onder eigendomsvoorbehoud door Ice-World geleverde zaken te verpanden aan Ice-World
op de manier die wordt voorschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van IceWorld;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die IceWorld ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil (doen)
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treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van
haar bedrijf.

Artikel 12. Gebreken en Klachten

1. De wederpartij dient de gekochte of anderszins geïnstalleerde zaken bij aflevering c.q.
oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde
aan de overeenkomst en het gestelde in deze algemene voorwaarden beantwoordt, te
weten:
- of met inachtneming van de overeenkomst/algemene voorwaarden de juiste zaken zijn
geleverd;
- of de aangeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
2. Worden zichtbare gebreken of tekortomingen geconstateerd of hadden deze bij redelijk
onderzoek kunnen worden geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 14 dagen
na aflevering c.q. oplevering schriftelijk aan Ice-World te melden bij gebreke waarvan de
wederpartij geen beroep meer kan doen op de tekortkoming

3. Niet zichtbare gebreken die ondanks redelijk onderzoek niet zouden kunnen worden
geconstateerd dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen
drie maanden na aflevering c.q. oplevering schriftelijk te melden aan Ice-World. Na
ommekomst van deze drie maanden termijn kan geen beroep meer worden gedaan op het
gebrek tenzij het gebrek onder de garanties van artikel 10 valt en er tijdig is gereclameerd.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan. De wederpartij heeft slechts recht op levering van het
overeengekomene en het bepaalde in deze algemene voorwaarden tenzij Ice-World niet
binnen een redelijke termijn na de schriftelijke melding voldoet en het een materiële
tekortkoming betreft. De wederpartij heeft alsdan het recht deze overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 13. Prijswijziging

1. Indien Ice-World met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Ice-World
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich omstandigheden voordoen
waardoor de materiaal- en/of arbeidskosten voor Ice-World zijn verhoogd nadat de
overeenkomst is gesloten. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de totaal
overeengekomen prijs bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te
ontbinden zonder dat Ice-World aansprakelijk is voor enige schade van de wederpartij.

2. Indien bij het maken van de offerte zodanige fouten in de calculatie zijn gemaakt, dat dit de
wederpartij redelijkerwijs duidelijk geweest moet zijn, dan is Ice-World gerechtigd de prijs
na ontdekking van deze fouten aan te passen. Onder die omstandigheden is de laatste zin
van artikel 13.1. niet van toepassing.
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Artikel 14. Montage en vervoer

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van montage van de door IceWorld geleverde zaken en materialen in de overeengekomen prijs inbegrepen. De kosten
van vervoer van de door Ice-World geleverde zaken en materialen zijn niet in de
overeengekomen prijs inbegrepen.

2. De wederpartij is gehouden ruim voordat de montage plaatsvindt de plaats alsmede de
plaatselijke relevante omstandigheden, waarop de door Ice-World geleverde zaken en
materialen moeten worden gemonteerd, op een tekening aan te geven en deze aan IceWorld te verstrekken. Indien de wederpartij vóór de aanvang der werkzaamheden door
Ice-World geen tekeningen heeft verstrekt waarop kabels, ondergrondse en bovengrondse
leidingen e.d. correct en juist staan aangegeven, is Ice-World nimmer aansprakelijk voor
schade die daaraan wordt aangebracht, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende
gevolgen
3. Ice-World is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de (de)montagewerkzaamheden en na plaatsing van objecten – ongeacht of Ice-World de montage
werkzaamheden heeft verricht – ontstaat aan grasmatten, planten, gewassen,
toegangswegen, bestrating en andere op de plaats van de montage aanwezige zaken zoals
de reeds aanwezige ondergrond van de door Ice-World geleverde zaken met uitzondering
van de leidingen e.d. als aangegeven in Artikel 14.2 onder de daar aangegeven
omstandigheden.

4. De wederpartij treft op eerste verzoek van Ice-World maatregelen op basis waarvan
derden tijdens de montagewerkzaamheden geen toegang hebben tot het werk. Ice-World is
nimmer aansprakelijk voor schade aan of door derden tijdens de montagewerkzaamheden
veroorzaakt.

Artikel 15. Betaling

1. Betaling dient te geschieden op een door Ice-World aan te geven wijze tenzij anders is
overeengekomen in de koopovereenkomst. Betaling dient tenzij ander is overeengekomen
te geschieden voor levering van de overeengekomen zaken op de datum als door Ice-World
aangegeven. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Het verzuim
treedt in op de uiterste betaaldatum aangegeven op de factuur van Ice-World.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de
verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij is tevens niet
bevoegd om anderszins eigen vorderingen met die van Ice-World te verrekenen dan wel op
enige wijze haar betalingsverplichtingen vis à vis Ice-World op te schorten.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen
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die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Vergunningen en andere omstandigheden ter plekke

1. De wederpartij draagt op zijn kosten zorg voor de in verband met het geleverde met
toebehoren benodigde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen of wijzigingen daarvan
en stelt Ice-World tijdig en schriftelijk op de hoogte van voorschriften waaraan het IceWorld door Ice-World geleverde dient te voldoen. Afwijkingen van deze normen kunnen
Ice-World niet worden tegengeworpen tenzij Ice-World in een afzonderlijke overeenkomst
schriftelijk heeft gegarandeerd dat haar prestatie voldoet aan de vergunningsnormen. De
wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van de in de vergunning met
betrekking tot het geleverde neergelegde voorschriften.
2. Indien het door Ice-World geleverde door het niet voldoen aan vergunningsvoorwaarden
niet in bedrijf genomen kan worden genomen, is dit voor rekening en risico van de
wederpartij. De verkoopprijs blijft dan onverkort verschuldigd.

3. Ice-World aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de geleverde zaak, na te zijn
afgeleverd, door andere externe omstandigheden dan bedoeld in Atikelen 16.1 en 16.2
(zoals weersomstandigheden, demonstraties en geluidsoverlast), niet in gebruik kan
worden genomen. De verkoopprijs blijft ook dan onverkort verschuldigd.

Artikel 17. Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening
buiten en in rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij ten
aanzien van de buitengerechtelijke kosten het percentage van het factuurbedrag verschuldigd
dat is vermeld in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien IceWorld aantoont hogere kosten te hebben gemaakt komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 18. Aangenomen werk

1. Wijzigingen in aangenomen werk waarbij Ice-World in opdracht van de wederpartij een
werk van stoffelijke aard tot stand brengt en levert aan de wederpartij, hetzij door
bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van buitenaf komende oorzaken
of doordat de door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist zijn, worden indien daaruit
meerdere kosten ontstaan als meerwerk beschouwd. Meerwerk zal op arbeidskosten per
uur en materiaalkostenbasis bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

2. Het aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het compleet is uitgevoerd
of afgemonteerd en daarvan door Ice-World aan de wederpartij schriftelijk of mondeling
mededeling is gedaan. Eveneens wordt het aangenomen werk als opgeleverd beschouwd
zodra het werk bij opdrachtgever is afgeleverd overeenkomstig het gestelde in Artikel 3.
De oplevering laat het gestelde in Artikel 10 en Artikel 12 van deze algemene voorwaarden
onverlet.
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3. Indien enig onderdeel buiten schuld van Ice-World niet tegelijk met het gereedkomen met
het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering van het gereedgekomen gedeelte
toch kunnen geschieden. De wederpartij zal daaraan zijn medewerking verlenen.

4. Voor installaties die niet door of in opdracht van Ice-World zijn gemonteerd, aanvaardt IceWorld generlei aansprakelijkheid.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

De wederpartij vrijwaart Ice-World voor alle schade die Ice-World mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen
Ice-World en de wederpartij. Ice-World is jegens de wederpartij, uitsluitend op de volgende
wijzen aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de
aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden;
2. Voor directe schade aan goederen veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar
personeel, één en ander tot een maximum bedrag van EUR 15.000 per gebeurtenis of serie
met elkaar verband houdende gebeurtenissen;
3. Nimmer voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met bij de wederpartij
opgetreden stroomstoringen, weersomstandigheden en/of voor enige vorm van indirecte
schade of gevolgschade zoals schade welke verband houdt met winstderving en dergelijke;
4. Ten aanzien van de aansprakelijkheid geldt altijd een maximum tot het bedrag van de door
Ice-World’s verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door IceWorlds verzekering wordt gedekt;
5. Indien de verzekering van Ice-World in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, tot de helft van het factuurbedrag en indien deze beperking geen stand houdt ten
hoogste tot het factuurbedrag;
6. Schade zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan ervan is gemeld bij
Ice-World middels een schriftelijk stuk met ontvangstbevestiging. Ice-World is niet
gehouden schade te vergoeden die niet op tijd en op de juiste wijze is gemeld.
Artikel 20. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet door Ice-World zijn te controleren. Hieronder zijn mede
begrepen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken
of onredelijk bemoeilijken):
I.

II.
III.

Stakingen in andere bedrijven dan Ice-World, wilde stakingen of politieke
stakingen in het bedrijf van Ice-World;
Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, machinebreuk aan o.a. chillers,
generatoren en/of aggregaten en andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
Niet voorzienbare weer- en terreinomstandigheden, niet-voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan Ice-World afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
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2. Ice-World heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ice-World haar verbintenis had
moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van
Ice-World opgeschort en schiet Ice-World niet tekort in haar verplichtingen jegens de
wederpartij door niet te presteren. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Ice-World niet mogelijk is langer duurt dan zes
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Ice-World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft. Reeds betaalde bedragen kunnen niet worden
teruggevorderd tenzij de wederpartij na ommekomst van de termijn genoemd in
Artikel 20.3. de overeenkomst ontbindt.

Artikel 21. Geschillenbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
zal elk geschil tussen wederpartij en Ice-World uitsluitend worden beslecht door de op
basis van de wet absoluut bevoegde rechter binnen wiens resort Ice-World zijn
hoofdvestiging heeft in Nederland, inclusief zijn kort geding rechter.
2. Indien het noodzakelijk is het vonnis of andersoortige beslissing van een gerechtelijke
autoriteit als bedoeld in Artikel 21.1 executeerbaar te maken in een ander land dan
Nederland dan zal de wederpartij zich in een dergelijke procedure niet verzetten en
zijn medewerking verlenen aan de aldus vereiste formaliteiten.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met
inbegrip van regels op basis van het Europese recht die directe werking hebben in Nederland
maar exclusief de regels van het internationaal privaatrecht waaronder het Weens
Koopverdrag voor zover deze regels een ander recht aanwijzen dan het op basis van dit Artikel
aangewezen recht.
Artikel 23. Wijziging van de voorwaarden

Ice-World is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ice-World zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra
hem de wijziging is medegedeeld.
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ICE-WORLD BENELUX B.V. EN ICE-WORLD INTERNATIONAL B.V.

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst
(waaronder iedere huurovereenkomst voor een mobiele ijsbaan en daaraan verwante
rechtshandelingen) tussen Ice-World Benelux B.V. of Ice-World International B.V.
(hierna te noemen: “Ice-World”) als gebruiker en een wederpartij waarop Ice-World
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna te noemen: “wederpartij”),
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen in een door beide partijen
ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden worden standaard bij iedere aanbieding/offerte van Ice-World
gevoegd en zijn via e-mail bericht van Ice-World te raadplegen en op te slaan. Deze
voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd en gedownload op de website van
Ice-World; te vinden op www.ice-world.nl.

3. Ice-World wijst de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een
wederpartij uitdrukkelijk van de hand. Slechts de voorwaarden van Ice-World zijn van
toepassing. Indien desalniettemin de voorwaarden van de wederpartij van toepassing
zijn dan gelden de voorwaarden van Ice-World voor zover het betreffende onderwerp
niet is geregeld en indien de voorwaarden van Ice-World en de wederpartij van elkaar
afwijken.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

De door Ice-World gedane aanbiedingen/offertes zijn gebaseerd op door de wederpartij
verstrekte gegevens en zijn geldig gedurende 30 dagen na verzending, tenzij anders
aangegeven of overeengekomen. Ice-World is gerechtigd de aanbiedingen/offertes aan te
passen zolang deze nog niet door de wederpartij zijn geaccepteerd. Ice-World is voorts
gerechtigd een aanbieding/offerte in te trekken of te wijzigen, ook na acceptatie door de
wederpartij, indien de door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist (blijken te) zijn. IceWorld is slechts aan de aanbiedingen/offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de wederpartij aan Ice-World schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een
aanbieding/offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere eventueel toepasselijke
belastingen of heffingen, tenzij anders aangegeven. Indien Ice-World, nadat de wederpartij een
aanbieding/offerte van Ice-World heeft geaccepteerd, aan de wederpartij een schriftelijk
contract ter ondertekening heeft toegezonden, is Ice-World aan de inhoud daarvan slechts
gebonden indien zij een dergelijke overeenkomst binnen 14 dagen na verzending ondertekend
aan de wederpartij terugzendt.
Artikel 3. Levering
1.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van gehuurde zaken ter plaatse
waar deze zaken zullen worden geïnstalleerd ongeacht of het een levering betreft in het
binnen- of buitenland. Vanaf het moment van aflevering, op basis van een huur of
andere overeenkomst, zijn de afgeleverde zaken voor risico van de wederpartij.
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2.

De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken te accepteren op het moment waarop
deze bij hem door Ice-World worden bezorgd alsmede op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking dienen te worden gesteld. Indien de
wederpartij de zaken weigert te accepteren of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval
alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn aan
Ice-World alsmede de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn voor Ice-World, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Ice-World schriftelijk
in gebreke te stellen om, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden, aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding en/of de
overeenkomst te beëindigen na de in de ingebrekestelling opgenomen redelijke termijn.
Artikel 5. Deelleveringen

Het is Ice-World toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde voor de wederpartij heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Ice-World bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 6. Technische en daaraan verwante eisen

Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zal het door Ice-World
geleverde voldoen aan de technische eisen en daaraan verwante normen die worden gesteld
door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, mits bij het
sluiten van de overeenkomst van het bestaan van dergelijke eisen of normen in het buitenland
schriftelijk melding is gemaakt aan Ice-World door de wederpartij. Ook alle andere technische
eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld, voor zover die afwijken
van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij
nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld bij gebreke waarvan eventuele afwijkingen in dit
opzicht niet aan Ice-World kunnen worden tegengeworpen.
Artikel 7. Intellectuele Eigendommen

1. Ice-World is en blijft de uitsluitend rechthebbende van alle (background, foreground,
sideground en postground) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
haar gemaakte en/of afkomstige zaken, tekeningen, concepten, aanbiedingen/offertes etc.
De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat deze noch geheel noch gedeeltelijk op
onrechtmatige wijze worden nagebootst en gebruikt noch ongeautoriseerd aan derden
ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Dragers met daarop tekeningen
en andere vormen van intellectuele eigendom dienen op eerste verzoek van Ice-World
terstond aan Ice-World te worden teruggezonden zonder dat de wederpartij een kopie
terzake achterhoudt.

General Terms and Conditions of Ice-World Benelux B.V. (IWB) and Ice-World International B.V. (IWI), both located
at Weteringpad 7, 3762 EN The Netherlands. Chamber of Commerce registration under no. 31040491 (IWB) and
no. 31044396 (IWI). IWB: info@ice-world.nl en IWI:info@ice-world.com

-3–

2. Indien Ice-World aan de wederpartij mondelinge informatie verstrekt omtrent concepten
en ideeën betreffende door haar geleverde producten, is het de wederpartij niet
toegestaan om hiervan buiten het kader van de overeenkomst met Ice-World gebruik te
maken van deze informatie of deze informatie aan derden te verstrekken tenzij de
informatie tot het publieke domein behoort en er geen inbreuk wordt gemaakt op de
(background, foreground, sideground en postground) rechten van intellectuele eigendom
van Ice-World of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Ice-World.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van de ene partij op de andere partij – waaronder betalingsvorderingen –
zijn onmiddellijk – voor het moment genoemd in Artikel 10 – opeisbaar in de volgende
gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan een partij omstandigheden ter kennis
komen die goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen;
- indien Ice-World de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is een partij tevens bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan na
een redelijke periode waarin de verplichtingen onder de overeenkomst nagekomen
kunnen worden, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen
waarbij geldt dat in dat geval de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de verschuldigde
huurprijs , vermeerderd met eventuele retournerings- en transportkosten.

2. Een partij heeft voorts het recht de overeenkomst met de andere partij met onmiddellijke
ingang te ontbinden indien deze weigert aan zijn verlichtingen te voldoen na daartoe
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld. De ontbindende partij heeft alsdan recht op
schadevergoeding waarbij de grootte wordt vastgesteld overeenkomstig het gestelde in
Artikel 8.1.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan Ice-World zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen of er zich anderszins omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt voor Ice-World, dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ice-World voorts bevoegd de overeenkomst
te ontbinden zonder dat de wederpartij een recht op schadevergoeding heeft.
Artikel 9. Montage en vervoer

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van montage van de door IceWorld geleverde zaken en materialen in de overeengekomen prijs inbegrepen. De kosten
van vervoer van de door Ice-World geleverde zaken en materialen zijn niet in de
overeengekomen prijs inbegrepen.
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2. De wederpartij is gehouden ruim voordat de montage plaatsvindt de plaats alsmede de
plaatselijke relevante omstandigheden, waarop de door Ice-World geleverde zaken en
materialen moeten worden gemonteerd, op een tekening aan te geven en deze aan IceWorld te verstrekken. Indien de wederpartij vóór de aanvang der werkzaamheden door
Ice-World geen tekeningen heeft verstrekt waarop kabels, ondergrondse en bovengrondse
leidingen e.d. correct en juist staan aangegeven, is Ice-World nimmer aansprakelijk voor
schade die daaraan wordt aangebracht, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende
gevolgen
3. Ice-World is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de (de)montagewerkzaamheden en na plaatsing van objecten – ongeacht of Ice-World de montage
werkzaamheden heeft verricht – ontstaat aan grasmatten, planten, gewassen,
toegangswegen, bestrating en andere op de plaats van de montage aanwezige zaken zoals
de reeds aanwezige ondergrond van de door Ice-World geleverde zaken met uitzondering
van de leidingen e.d. als aangegeven in Artikel 9.2 onder de daar aangegeven
omstandigheden.

4. De wederpartij treft op eerste verzoek van Ice-World maatregelen op basis waarvan
derden tijdens de montagewerkzaamheden geen toegang hebben tot het werk. Ice-World is
nimmer aansprakelijk voor schade aan of door derden tijdens de montagewerkzaamheden
veroorzaakt.
Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden op een door Ice-World aan te geven wijze tenzij anders is
overeengekomen in de huurovereenkomst. Betaling dient tenzij ander is overeengekomen
te geschieden voor levering van de overeengekomen zaken op de datum als door Ice-World
aangegeven. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Het verzuim
treedt in op de uiterste betaaldatum aangegeven op de factuur van Ice-World.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de
verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij is tevens niet
bevoegd om anderszins eigen vorderingen met die van Ice-World te verrekenen dan wel op
enige wijze haar betalingsverplichtingen vis à vis Ice-World op te schorten.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
Artikel 11. Vergunningen en andere omstandigheden ter plekke

1. De wederpartij draagt op zijn kosten zorg voor de in verband met het geleverde met
toebehoren benodigde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen of wijzigingen daarvan
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World door Ice-World geleverde dient te voldoen. Afwijkingen van deze normen kunnen
Ice-World niet worden tegengeworpen tenzij Ice-World in een afzonderlijke overeenkomst
schriftelijk heeft gegarandeerd dat haar prestatie voldoet aan de vergunningsnormen. De
wederpartij is uitsluitend verantwoordelijk voor de nakoming van de in de vergunning met
betrekking tot het geleverde neergelegde voorschriften.

2. Indien het door Ice-World geleverde door het niet voldoen aan vergunningsvoorwaarden
niet in bedrijf genomen kan worden genomen, is dit voor rekening en risico van de
wederpartij. De huurprijs blijft dan onverkort verschuldigd.
3. Ice-World aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de geleverde zaak, na te zijn
afgeleverd, door andere externe omstandigheden dan bedoeld in Atikelen 16.1 en 16.2
(zoals weersomstandigheden, demonstraties en geluidsoverlast), niet in gebruik kan
worden genomen. De huurprijs blijft ook dan onverkort verschuldigd.

Artikel 12. Verhuur

1. Het door Ice-World aan de wederpartij verhuurde object (het “Verhuurde”) is en blijft
eigendom van Ice-World. Ice-World heeft het recht het Verhuurde te verkopen of te
belasten met enig persoonlijk of zakelijk recht. Ice-World heeft het recht haar rechten en
plichten met betrekking tot verhuur uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan derden.

2. Voor de huur is de wederpartij een huursom verschuldigd zoals die is opgenomen in de
offerte. Indien de huurovereenkomst ziet op een langere periode dan één jaar dan kan de
huursom eenmaal per jaar door Ice-World worden aangepast op basis van het laatst
geldende Geharmoniseerde Indexcijfer voor Consumptieprijzen, index alle producten
(HICP).

3. Zonder toestemming van Ice-World zal de wederpartij het Verhuurde slechts exploiteren
en opslaan op de plaatsen zoals overeengekomen. Wederpartij heeft niet het recht het
Verhuurde elders te exploiteren of op te slaan.
4. Zonder toestemming van Ice-World mag de wederpartij het Verhuurde niet
onderverhuren, of anderszins aan derden in gebruik geven.

5. Zonder toestemming van Ice-World mag de wederpartij het Verhuurde niet belasten met
een pandrecht of op enigerlei andere wijze tot zekerheid aan derden verstrekken of met
enig ander persoonlijk of zakelijk recht belasten.

6. De wederpartij is gehouden ten behoeve van Ice-World, op diens eerste verzoek, de
eventueel door Ice-World gewenste zakelijke rechten (een recht van opstal en/of een
erfdienstbaarheid van toegang) om niet te verlenen en doen vestigen, waaronder een recht
van opstal voor het Verhuurde en de eventueel hiertoe behorende bij- en toebehoren. De
betreffende zakelijke rechten c.a. zullen tussen partijen volgens de gebruikelijke
standaardakten van Ice-World nader worden overeengekomen.

7. De wederpartij is verplicht het Verhuurde gedurende de looptijd van de

General Terms and Conditions of Ice-World Benelux B.V. (IWB) and Ice-World International B.V. (IWI), both located
at Weteringpad 7, 3762 EN The Netherlands. Chamber of Commerce registration under no. 31040491 (IWB) and
no. 31044396 (IWI). IWB: info@ice-world.nl en IWI:info@ice-world.com

-6–

huurovereenkomst op basis van nieuwwaarde verzekerd te hebben en te houden tegen de
gebruikelijke gevaren waaronder brand en diefstal. Ice-World heeft het recht schriftelijk
bewijs (polis) te verlangen van het bestaan van een verzekering. Als verzekerde som dient
de wederpartij het bedrag te verzekeren zoals dat in de huurovereenkomst is opgenomen.

8. De wederpartij dient ten behoeve van Ice-World in de polis te bedingen dat in geval van
schade Ice-World zonder tussenkomst van de wederpartij recht heeft op de
schadepenningen.

9. De looptijd van de huurovereenkomst wordt vastgelegd tussen Ice-World en de
wederpartij bij gebreke waarvan de Huurovereenkomst een duur heeft van één jaar. De
huurperiode vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde aan de wederpartij als
vermeld in de huurovereenkomst en als deze niet schriftelijk is opgemaakt de datum van
aflevering.
10. De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de huurperiode, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging overeenkomen.

11. Ice-World mag het gehuurde na afloop van een huurperiode verwijderen.

12. De wederpartij is verplicht de door of vanwege Ice-World aangewezen personen in de

gelegenheid te stellen het Verhuurde te onderhouden, te herstellen en weg te nemen.

13. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Verhuurde naar het oordeel van
Ice-World goed bereikbaar is. Ice-World heeft het recht na schriftelijke aanmaning en
ingebrekestelling en van derdenbelemmeringen (te doen) weg nemen. De hieruit
voortvloeiende kosten zijn volledig voor rekening van de wederpartij.

14. De wederpartij is verplicht ten behoeve van het Verhuurde een locatie om niet aan IceWorld ter beschikking te stellen die voldoet aan de specificaties van de wederpartij en aan
de daaraan door Ice-World te stellen eisen. Alle kosten verband houdende met het
aanpassen van de locatie aan de eisen van Ice-World zijn voor rekening van de wederpartij.
Ice-World is niet gehouden de locatie aan te passen aan de specificaties van de wederpartij.

15. De kosten voor plaatsing en aanleg van het Verhuurde, waaronder de kosten die zijn weergegeven
in de offerte, zijn voor rekening van de wederpartij.

16. Indien de wederpartij geen eigenaar is van het (bedrijfs)perceel waar het Verhuurde wordt

geplaatst, staat hij ervoor in dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen
die door Ice-World voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen of
wegnemen van het Verhuurde gewenst of noodzakelijk worden geacht, zowel ten behoeve van
hemzelf als ten behoeve van derden. Ice-World kan verlangen dat de wederpartij hiertoe een
schriftelijke verklaring van de eigenaar overlegt.

17. Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het Verhuurde op verzoek van de

wederpartij moet worden her-, verplaatst, gedemonteerd of weggenomen, zijn de kosten hiervan
voor de wederpartij.

18. Indien aan het einde van de huurovereenkomst de Huurovereenkomst niet wordt verlengd of
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anderszins voortgezet en Ice-World besluit conform Artikel 12.11 het Verhuurde te verwijderen,
zijn de kosten van verwijdering voor rekening van Ice-World. Ice-World zal aan het einde van de
Huurovereenkomst de locatie van de wederpartij zoveel mogelijk ordelijk achter laten. De kosten
voor het in oorspronkelijk staat brengen van de locatie en voor het verwijderen van andere delen
van de installatie dan het Verhuurde (waaronder onder andere leidingwerk) zijn voor rekening van
de wederpartij.

19. Indien gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het Verhuurde op verzoek van de

wederpartij moet worden aangepast, wordt deze Huurovereenkomst geacht te gelden voor het
aangepaste Verhuurde met dien verstande dat de wederpartij verplicht is de kosten voor aanpassing
te vergoeden. Daarnaast is de wederpartij verplicht met in acht neming van het daarover in Artikel
12.3 bepaalde, het (hogere respectievelijke het lagere) tarief te voldoen zoals dat voor het
Verhuurde in de offerte van Ice-World is opgenomen.

20. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is Ice-World verplicht het Verhuurde in goede
staat van onderhoud te houden.

21. De in Artikel 12.20 genoemde werkzaamheden zullen zoveel mogelijk tijdens normale
werkuren en overigens in overleg met de wederpartij plaatsvinden. Indien de
werkzaamheden buiten de normale werkuren plaatsvinden, zijn de hieraan verbonden
extra kosten (onder andere overuren-, weekend- feestdagentoeslagen etc.) voor rekening
van de wederpartij. De wederpartij is verplicht kosteloos zijn medewerking te verlenen
aan onderhouds- en storingswerkzaamheden.

22. Storingen aan het Verhuurde moeten door de wederpartij binnen 24 uur nadat de storing
is ingetreden c.q. deze door de wederpartij is opgemerkt c.q. had kunnen worden
opgemerkt aan Ice-World gemeld worden via het algemene servicenummer.
23. Ice-World zal zich in geval van storingen inspannen binnen de in de Huurovereenkomst
vastgelegde responsetijd bij het Verhuurde aanwezig te zijn en de storing te verhelpen.

24. Kosten voor herstel of het opheffen van de storing zijn voor rekening van Ice-World tenzij
de storing is toe te rekenen aan een omstandigheid die tot de verantwoordelijkheid van de
wederpartij behoort.
25. De wederpartij is verplicht het Verhuurde met de zorg van een goed huisvader te
gebruiken en overeenkomstig zijn aard en bestemming te gebruiken.
Artikel 13. Incassokosten

Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van
voldoening buiten en in rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de
wederpartij ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten het percentage van het
factuurbedrag verschuldigd dat is vermeld in het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Ice-World aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
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Artikel 14. Aangenomen werk

1. Wijzigingen in aangenomen werk waarbij Ice-World in opdracht van de wederpartij een
werk van stoffelijke aard tot stand brengt en levert aan de wederpartij, hetzij door
bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van buitenaf komende oorzaken
of doordat de door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist zijn, worden indien daaruit
meerdere kosten ontstaan als meerwerk beschouwd. Meerwerk zal op arbeidskosten per
uur en materiaalkostenbasis bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

2. Het aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het compleet is uitgevoerd
of afgemonteerd en daarvan door Ice-World aan de wederpartij schriftelijk of mondeling
mededeling is gedaan. Eveneens wordt het aangenomen werk als opgeleverd beschouwd
zodra het werk bij opdrachtgever is afgeleverd overeenkomstig het gestelde in Artikel 3.
De oplevering laat het gestelde in Artikel 10 en Artikel 12 van deze algemene voorwaarden
onverlet.
3. Indien enig onderdeel buiten schuld van Ice-World niet tegelijk met het gereedkomen met
het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering van het gereedgekomen gedeelte
toch kunnen geschieden. De wederpartij zal daaraan zijn medewerking verlenen.

4. Voor installaties die niet door of in opdracht van Ice-World zijn gemonteerd, aanvaardt IceWorld generlei aansprakelijkheid.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De wederpartij vrijwaart Ice-World voor alle schade die Ice-World mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen
Ice-World en de wederpartij. Ice-World is jegens de wederpartij, uitsluitend op de volgende
wijzen aansprakelijk:

1. Voor directe schade aan goederen veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar
personeel, één en ander tot een maximum bedrag van Eur 15.000 per gebeurtenis of serie
met elkaar verband houdende gebeurtenissen;
2. Nimmer voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met bij de wederpartij
opgetreden stroomstoringen, weersomstandigheden en/of voor enige vorm van indirecte
schade of gevolgschade zoals schade welke verband houdt met winstderving en dergelijke;
3. Ten aanzien van de aansprakelijkheid geldt altijd een maximum tot het bedrag van de door
Ice-World’s verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door IceWorlds verzekering wordt gedekt;
4. Indien de verzekering van Ice-World in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, tot de helft van het factuurbedrag en indien deze beperking geen stand houdt ten
hoogste tot het factuurbedrag;
5. Schade zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan ervan is gemeld bij
Ice-World middels een schriftelijk stuk met ontvangstbevestiging. Ice-World is niet
gehouden schade te vergoeden die niet op tijd en op de juiste wijze is gemeld.
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Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet door Ice-World zijn te controleren. Hieronder zijn mede
begrepen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken
of onredelijk bemoeilijken):
I.

II.
III.

Stakingen in andere bedrijven dan Ice-World, wilde stakingen of politieke
stakingen in het bedrijf van Ice-World;
Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, machinebreuk aan o.a. chillers,
generatoren en/of aggregaten en andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
Niet voorzienbare weer- en terreinomstandigheden, niet-voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan Ice-World afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.

2. Ice-World heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ice-World haar verbintenis had
moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van
Ice-World opgeschort en schiet Ice-World niet tekort in haar verplichtingen jegens de
wederpartij door niet te presteren. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Ice-World niet mogelijk is langer duurt dan zes
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Ice-World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft. Reeds betaalde bedragen kunnen niet worden
teruggevorderd tenzij de wederpartij na ommekomst van de termijn genoemd in
Artikel 14.4. de overeenkomst ontbindt.

Artikel 17. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
zal elk geschil tussen wederpartij en Ice-World uitsluitend worden beslecht door de op
basis van de wet absoluut bevoegde rechter binnen wiens ressort Ice-World zijn
hoofdvestiging heeft in Nederland, inclusief zijn kort geding rechter.

2.

Indien het noodzakelijk is het vonnis of andersoortige beslissing van een gerechtelijke
autoriteit als bedoeld in Artikel 17.1 executeerbaar te maken in een ander land dan
Nederland dan zal de wederpartij zich in een dergelijke procedure niet verzetten en
zijn medewerking verlenen aan de aldus vereiste formaliteiten
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Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Ice-World is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ice-World zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra
hem de wijziging is medegedeeld.
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