
ALGEMENE VOORWAARDEN RECHARGERS B.V. 

Artikel 1. Definities 

1.1 Rechargers: De besloten vennootschap Rechargers, gevestigd en kantoorhoudende te 
Woudenberg aan de Voskuilerdijk 36, KvK-nummer 70096619, BTW-nummer NL858139868B01 
1.2 Klant/opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rechargers een 
overeenkomst sluit, althans wenst te sluiten. 
1.3 Partijen: Rechargers en Klant. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rechargers en elke overeenkomst 
tussen Rechargers en klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk is afgewezen. 
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij 
deze voorwaarden door Rechargers schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
Rechargers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
 
Artikel 3. Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, 
prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is 
genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
3.2 De inhoud van website, folders, drukwerk etc. binden Rechargers niet, tenzij daarnaar in de 
overeenkomst nadrukkelijk is verwezen. 
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders 
aangegeven.  
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rechargers niet tot het verrichten van een gedeelte van 
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 
Artikel 4. Overeenkomst 

4.1 De overeenkomst tussen Rechargers en Klant betreft de verhuur van één of meerdere 
accommodaties tijdens een bepaald festival/een bepaalde periode en kan aanvullend de, verhuur 
en/of verkoop en levering van zaken behorend bij de accommodatie en bestemd tot gebruik tijdens 
dit bepaalde festival/deze bepaalde periode betreffen. 
4.2 De overeenkomst tussen Rechargers en Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding 
door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
4.3 Bij elektronische aanvaarding van het aanbod door de Klant, bevestigt Rechargers, via 
elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
4.4 Rechargers treft passende technische maatregelen ter beveiliging van haar site, de elektronische 
overdracht van data en elektronische betalingsverkeer via haar site. 
4.5 In het geval aan de voorgenomen overeenkomst een optie vooraf gaat, bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend, indien de Klant een festival-organisator is, dan is Rechargers gerechtigd om een 
minimum- en maximumafname/bandbreedte vast te stellen en voor het in optie houden voor de 
Klant houden van accommodaties en/of zaken aan de Klant een redelijke vergoeding te bereken 
indien een overeenkomst niet tot stand komt en/of de afname 50% lager ligt dan de in optie 
genomen aantallen voor wat betreft accommodaties en/of zaken.  
 



Artikel 5. Contractduur en termijnen 

5.1 De overeenkomst tussen Rechargers en de Klant wordt aangegaan voor de in de overeenkomst 
bepaalde tijd, welke zal gaan lopen op een in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, tenzij 
partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
5.2 Een door Rechargers opgegeven termijn is indicatief en informatief en geldt nimmer als een 
fatale termijn. Bij overschrijding van de enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op enige 
schadevergoeding. 
5.3 Rechargers heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.  
 
Artikel 6. Prijzen 

6.1 De door Rechargers genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende 
omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, 
salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke. 
6.2 Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding of overeenkomst en de 
datum van aflevering, een of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is 
Rechargers gerechtigd tot verhoging van de prijs. 
6.3 Alle door of vanwege Rechargers genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde 
omzetbelasting. 
6.4 De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten vallen buiten de prijs en 
komen ten laste van opdrachtgever. 
 
 
Artikel 7. Betaling en zekerheid 

7.1 Betaling dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, op een door Rechargers aan te geven wijze. 
7.2 Rechargers behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het 
stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals 
(vooruit)betaling van het overeengekomen honorarium te verlangen. 
7.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% 
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
7.4 Terzake van een opdrachtgever, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle 
incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij deze een bedrag aan 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met 
een minimum van € 350,--. Indien de werkelijke kosten hoger liggen dan gelden de werkelijke kosten 
als verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door gebruiker 
doet de verschuldigdheid ontstaan. 
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de 
vorderingen van Rechargers op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 
Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden 

8.1 Klant is bevoegd de huurovereenkomst vóór de opleveringsdatum te annuleren mits zij dit doet 
bij aangetekend schrijven en zij tevens vóór of gelijktijdig met de annulering aan Rechargers B.V. een 
bedrag betaalt van: 
- 25% van de huurprijs bij annulering tot 12 weken vóór de opleveringsdatum; 
- 50% van de huurprijs bij annulering in de periode tussen 12 en 6 weken vóór de opleveringsdatum; 
- 75% van de huurprijs bij annulering in de periode tussen 6 en 3 weken vóór de opleveringsdatum; 
- 90% van de huurprijs bij annulering in de periode tussen 3 en 1 week vóór de opleveringsdatum; 



- 100% van de huurprijs bij annulering minder dan 1 week vóór de opleveringsdatum. 
 
Artikel 9. Informatieplicht Klant 

9.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rechargers aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rechargers worden verstrekt. 
9.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rechargers 
zijn verstrekt, heeft Rechargers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de 
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in 
rekening te brengen. 
9.3 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Rechargers ter 
beschikking heeft gesteld die hij nodig heeft om de order uit te kunnen voeren. 
9.4 Indien de Klant de onjuiste gegevens verstrekt wordt deze geacht niet aan de 
informatieverplichting te hebben voldaan. 
 
Artikel 10. Borg 

10.1 Rechargers is gerechtigd een borg bij Klant in rekening te brengen. Deze borg is verschuldigd 
naast de door de Klant te betalen prijs. Deze borg dient op het moment van boeking, tegelijk met de 
betaling van de prijs, aan Rechargers te worden voldaan. 
10.2 De hoogte van de borg wordt door Rechargers bepaald en Rechargers zal de hoogte van de borg 
zo spoedig mogelijk aan de Klant bekend maken.  
10.3 Indien de gehuurde zaken en/of accommodatie door de Klant onbeschadigd wordt opgeleverd 
en Rechargers geen extra kosten heeft hoeven maken door toedoen van de Klant zal de borg aan de 
Klant worden terugbetaald. Indien de zaken en/of accommodatie of zaken behorend bij de 
accommodatie wel beschadigd zijn, of Rechargers kosten heeft moeten maken door toedoen van de 
Klant, dan zal Rechargers deze schade/kosten verrekenen met de borg. Indien de borg niet 
voldoende is om de schade/kosten te dekken behoudt Rechargers zich het recht voor om de Klant 
voor de niet gedekte schade/kosten aan te spreken. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Indien Rechargers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld. 
11.2 Rechargers is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, ontstaan doordat Rechargers 
is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
11.3 Indien Rechargers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van Rechargers beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
11.4 De aansprakelijkheid van Rechargers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering 
van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
11.5 Rechargers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van Rechargers of door haar ingeschakelde derden.  
11.7 Indien er barbecues onder het verhuurde en/of verkochte en geleverde vallen dient de Klant 
zorg te dragen voor een vlakke stevige ondergrond. Indien de Klant dit niet zal doen is Rechargers 
niet aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de kant van de Klant of derden.  
11.8 Indien het aan de Klant verhuurde en/of verkochte en geleverde door de Klant niet wordt 
gebruikt overeenkomstig het normaal gebruik dan is Rechargers niet aansprakelijk voor eventuele 
schade die door dit niet-normale gebruik zal ontstaan aan de kant van de Klant of derden.  
11.9 Rechargers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waterschade, brandschade, diefstal 
en/of vernieling. 



11.10 De Klant dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is komt dit voor 
rekening en risico van de Klant, Rechargers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit punt. 
 
Artikel 12. Overmacht 

12.1 Rechargers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening 
komt.  
 
Artikel 13. Intellectuele eigendom 

13.1 Rechargers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van 
intellectuele eigendomswet- en regelgeving. 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht 

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Rechargers en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. 
14.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter die bevoegd is 
ter vestigingsplaats van Rechargers, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


