Algemene Voorwaarden StageCare
Inkoopvoorwaarden:
Artikel 1: Deze inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op de Offerteaanvraag en
Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en
Diensten.
Artikel 2: Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts
worden afgeweken, indien leverancier en
StageCare dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar
zijn overeengekomen.
Artikel 3: Wanneer algemene voorwaarden van
bestellingen door StageCare voorzien worden en
deze worden door de leverancier niet betwist bij
bestelling, dan maken deze integraal deel uit van
de overeenkomst.
Artikel 4: De leverancier is verantwoordelijk voor
de deugdelijkheid van de materialen welke hij
levert en hij aanvaardt in geval van klachten van de
uiteindelijke klant zijn verbintenissen inzake
garantie na te komen.
Artikel 5: Tot de levering in de magazijnen of
adreslocatie (door StageCare aangegeven) is de
leverancier verantwoordelijk voor de goederen en
verzekeringen, indien nodig geacht blijven de
volledige verantwoordelijkheid van de leverancier.
Artikel 6: Leverancier garandeert dat de geleverde
diensten voldoen aan de Overeenkomst, aan de
algemeen geldende normen en aan de
voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag
gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend,
veiligheid, gezondheid en milieu.
Artikel 7: StageCare is gerechtigd om de diensten
te keuren en de leverancier verleent waar nodig
zijn medewerking. Indien de StageCare bepaalde
diensten schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het
recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten
aanzien van die diensten.
Artikel 8: Leverancier en StageCare en de door hen
ingeschakelde derden verplichten zich om al wat bij
de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis
komt en waarvan het vertrouwelijke karakter
bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed,
op generlei wijze bekend te maken – inclusief via
kanalen van sociale media - of voor eigen
doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig
wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot
bekendmaking noopt.
Artikel 9: Leverancier en StageCare hebben het
recht om in geval van overtreding van de
voorgaande artikelen door de andere Partij en/of
de voor die Partij werkzame personen en/of door
die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst
per direct op te schorten dan wel zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting
dan wel ontbinding geschiedt door middel van een
aangetekend schrijven.

Artikel 10: Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in
verband met huidige bestelling zal uitsluitend
beslecht en onderworpen worden aan het oordeel
van de bevoegde rechter van het arrondissement
waar StageCare is gevestigd, tenzij zulks op grond
van wettelijke of verdragsbepalingen niet mogelijk
is.
Artikel 11: Voorafgaande clausules betekenen
opschortende voorwaarden van de bestelling van
StageCare en annuleren behoudens
andersluidende overeenkomst eventueel strijdige
clausules vanwege de leverancier.

Verkoopvoorwaarden:
Artikel 1: Toepasselijkheid en definities van de
voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de
rechtsbetrekkingen, precontractuele
rechtsverhoudingen daaronder begrepen tussen
StageCare en elke partij aan wie StageCare al dan
niet bedrijfsmatige zaken, diensten of prestaties
anderszins toezegt en/of levert, of jegens
StageCare in welke vorm dan ook verplichtingen
aangaat, hierna te noemen: de contractant.
b. Indien de contractant zelf (andersluidende)
algemene voorwaarden hanteert, blijven deze
voorwaarden buiten toepassing tenzij de
andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk en
schriftelijk werden overeengekomen en zodanig
zijn opgesteld dat de door contractant
gehanteerde algemene voorwaarden van
toepassing zullen zijn.
c. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per
fax of enige andere wijze van communicatie die
met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.
d. Indien StageCare deze algemene voorwaarden al
meerdere keren aan contractant ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige
handelsrelatie. StageCare hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te
stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.
Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
a. Alle offertes en prijsopgaven van StageCare zijn
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en
mogen geenszins als verbintenis worden
beschouwd zolang de bestelling niet schriftelijk is
aanvaard.
b. Bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding dient de
levering van goederen en opgestelde facturen als
bevestiging te worden gehanteerd.
c. Indien een offerte c.q. prijsopgave een
vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt
door de wederpartij aanvaard, dan heeft StageCare
het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
d. StageCare heeft het recht de kosten verbonden
aan de offerte c.q. prijsopgave bij de contractant in

Pagina 1 van 4

rekening te brengen, mits StageCare de
contractant vooraf schriftelijk op deze kosten heeft
gewezen.
e. De opgegeven prijzen gelden voor leveringen af
adres kantoor, werkplaats of magazijn (door
StageCare nader op te geven) en zijn exclusief
omzetbelasting, kosten van emballage, transport
en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
f. Getoonde en/of verstrekte monsters en
modellen, opgaven van kleuren, afmetingen,
gewichten en andere omschrijvingen in brochures,
promotiemateriaal en/of op de website van
StageCare zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar
gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de
contractant geen rechten ontlenen.
g. De in het vorige lid genoemde monsters en
modellen blijven eigendom van StageCare en
dienen op diens eerste verzoek op kosten van
contractant aan StageCare te worden
geretourneerd.
Artikel 3: Emballage
a. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze
tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
b. De noodzakelijkheid van emballage is ter
beoordeling van StageCare.
c. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze
emballage zijn voor rekening van de contractant.
Artikel 4: Honorarium, prijzen, tarieven
a. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen, zal StageCare de
overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een
vast honorarium.
b. StageCare is gerechtigd een overeengekomen
vast honorarium te verhogen indien tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de
overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk
bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd
ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting
niet te wijten is aan een toerekenbare
tekortkoming van StageCare en in redelijkheid niet
van hem kan worden verlangd de werkzaamheden
te verrichten tegen het overeengekomen
honorarium.
c. Indien partijen zijn overeengekomen dat
StageCare de opdracht zal uitvoeren tegen een
uurtarief, is het honorarium dat door StageCare bij
contractant in rekening wordt gebracht berekend
op basis van het aantal bestede uren, onder
toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q.
het gebruikelijke uurtarief van StageCare.
d. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen
waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale
feestdagen) voor de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
e. Bij spoedopdrachten of indien de
werkzaamheden op verzoek van de contractant
dienen plaats te vinden buiten de in lid d van dit
artikel genoemde werkdagen, is StageCare
gerechtigd een toeslag te berekenen over het
overeengekomen uurtarief.
f. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q.
tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn
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exclusief BTW en eventuele kosten, zoals
verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
g. Indien zich tussen de datum van het sluiten van
de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
StageCare (kost)prijsverhogende omstandigheden
voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door
StageCare ingeschakelde derden of toeleveranciers
of wijzigingen in de prijzen van de benodigde
materialen, grondstoffen e.d., is StageCare
gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen en aan
contractant in rekening te brengen.
h. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na
totstandkoming van de overeenkomst is de
contractant bevoegd de overeenkomst door
middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de contractant niet binnen 14
dagen na mededeling van de prijswijziging aan
StageCare heeft laten weten gebruik te willen
maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag
StageCare er vanuit gaan dat de contractant met
de prijswijziging heeft ingestemd.
Artikel 5: levertijd en plaats van aflevering
a. Levering geschiedt af kantoor, werkplaats of
magazijn, zulks ter keuze van StageCare.
b. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.
c. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook
niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op
schadevergoeding, tenzij het tegendeel expliciet
overeengekomen is.
d. StageCare is gerechtigd tot levering c.q.
uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij
iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk
door StageCare kan worden gefactureerd.
e. Wanneer StageCare verkochte, verhuurde of ter
beschikking gestelde zaken, na aan de contractant
te zijn aangeboden door deze niet worden
geaccepteerd, staan deze zaken gedurende drie
weken ter beschikking van de contractant. De
zaken worden gedurende deze periode door
StageCare opgeslagen voor rekening en risico van
de contractant. Na voornoemde periode zal het
totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn,
van de contractant gevorderd kunnen worden, ook
zonder levering of terbeschikkingstelling van
bedoelde zaken. De verplichting tot levering en
terbeschikkingstelling van bedoelde zaken vervalt
na de periode van drie weken.
f. indien (een deel van) de opdracht op locatie van
de contractant moet worden uitgevoerd:
a. StageCare op de overeengekomen data en tijden
toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie
voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke
(veiligheid)eisen;
b. En op voornoemde locatie kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en
water.
c. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
contractant.
d. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas
of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de
contractant.

Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst
project/opdracht
a. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van
het werk c.q. de overeengekomen levering van
zaken wordt vertraagd doordat:
a. StageCare niet tijdig alle noodzakelijke
gegevens c.q. bescheiden van contractant heeft
ontvangen;
b. StageCare niet tijdig de eventueel
overeengekomen (vooruit)betaling van
contractant heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die
voor rekening en risico van contractant komen;
heeft StageCare recht op een zodanige verlenging
van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs
voortvloeit uit die omstandigheden en is hij
gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en
schade, zoals eventuele wachturen, bij de
wederpartij in rekening te brengen.
b. Indien een project/opdracht in fasen wordt
uitgevoerd, is StageCare gerechtigd de uitvoering
van de onderdelen die tot een volgende fase
behoren op te schorten, totdat contractant de
resultaten van de voorgaande fase heeft
goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en
schade zijn voor rekening van de contractant.
c. StageCare verplicht zich contractant te wijzen op
onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in door
of namens contractant ten behoeve van de
uitvoering van een opdracht verstrekte c.q. te
leveren bescheiden, grondstoffen, materialen,
halffabricaten e.d.. Een en ander voor zover
voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken
e.d. relevant zijn voor de uitvoering van het
project/opdracht en StageCare hiermee bekend is
of kan zijn.
d. Indien tijdens de uitvoering van een
project/opdracht blijkt dat deze als gevolg van
onvoorziene omstandigheden niet op de
overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal
StageCare met contractant in overleg treden over
wijziging van project/opdracht. StageCare zal
contractant daarbij informeren over de gevolgen
van de wijziging voor het overeengekomen
honorarium en de overeengekomen
opleveringstermijnen.
e. Indien de uitvoering van project/opdracht ten
gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft
StageCare in ieder geval recht op volledige
vergoeding van de reeds door hem verrichte
werkzaamheden en leveringen.
f. Contractant zal iedere concept/prototype versie
van door StageCare te vervaardigen bescheiden
steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig
mogelijk zijn reactie aan StageCare kenbaar maken.
a. Indien nodig, wordt het concept/prototype
door StageCare aangepast en nogmaals aan
contractant ter goedkeuring voorgelegd.
b. StageCare is gerechtigd om te verlangen dat de
definitieve versie van de vervaardigde
bescheiden per pagina voor akkoord wordt
geparafeerd door contractant of dat
contractant een schriftelijke akkoordverklaring
van de definitieve versie ondertekent.
c. Contractant mag de vervaardigde bescheiden
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pas gebruiken, na goedkeuring van StageCare
en termijn van de geparafeerde definitieve
versie of de schriftelijke akkoordverklaring is
afgesproken dan wel ontvangen.
g. Ingeval StageCare in reeds goedgekeurde
bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen,
kan dit worden gezien als meerwerk en is
StageCare gerechtigd de hieruit voortvloeiende
meerkosten aan contractant in rekening te
brengen.
Artikel 7: Oplevering en goedkeuring bij
project/opdracht
a. Ten aanzien van de door StageCare in opdracht
te ontwikkelen c.q. vervaardigen zaken is
StageCare gehouden contractant mede te delen
dat de werkzaamheden zijn afgerond en de zaken
gebruiksklaar zijn.
b. De zaken worden geacht conform de
overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze
gebruiksklaar ter beschikking van contractant zijn
gesteld, contractant de werking van de zaak c.q. de
hiervoor overeengekomen specificaties,
eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft
gecontroleerd en oplever documentatie c.q.
specificatiebeschrijving voor goedkeuring door
contractant is getekend.
c. De zaken worden tevens geacht conform de
overeenkomst te zijn opgeleverd, indien
contractant binnen een termijn van 2 weken na de
gebruiksklare ter beschikking stelling van de zaken
niet heeft gereclameerd bij StageCare of zoveel
eerder indien contractant de zaken - voor zover
mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft
genomen.
d. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde
werkzaamheden van door of namens StageCare
ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op
een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen
invloed op het gebruiksklaar zijn van en de
oplevering van deze zaken.
e. Indien contractant na oplevering nog wijzigingen
wenst te laten aanbrengen aan de zaken, zal dit
worden aangemerkt als meerwerk. StageCare is
alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten
en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de
wederpartij in rekening te brengen.
f. Ingeval contractant na de in dit project/opdracht
bedoelde oplevering nog gebreken,
onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de
zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van
het in deze algemene voorwaarden opgenomen
reclamatieartikel van toepassing.
Artikel 8: Transport
a. Alle zaken en materialen reizen vanaf het
ogenblik van afzending voor risico van de
contractant.
b. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken
geschiedt op een door StageCare te bepalen wijze,
maar voor rekening en risico van contractant.
StageCare is niet aansprakelijk voor enige schade,
van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken
zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het
transport.
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Artikel 9:Aansprakelijkheid
a. Behoudens ingeval van opzet door of grove
schuld kan StageCare nimmer aansprakelijk zijn
voor schade, van welke aard dan ook, welke
rechtstreeks of indirect het gevolg is van gebreken
aan door StageCare geleverde, gebruikte,
verhuurde of ter beschikking gestelde
zaken/materialen, dan wel het gevolg zijn van door
StageCare of onder de verantwoordelijkheid van
StageCare verleende diensten of door StageCare
uitgevoerde werkzaamheden.
b. Onder het begrip schade wordt verstaan:
immateriële schade, schade als gevolg van
overlijden of lichamelijk letsel, inkomstenderving,
schade aan zaken, vermogen schade en/of overige
bedrijfsschaden.
c. Ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van
StageCare en StageCare zich niet kan beroepen op
exoneratie, zal te vergoeden schade nimmer meer
bedragen dan het bedrag waarvoor de door
StageCare bij gesloten polis van
(verzekeringsmaatschappij) StageCare (in de
branche gebruikelijke of redelijk geachte)
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
d. Ingeval de uit wettelijke aansprakelijkheid
voortvloeiende schade niet valt onder de dekking
van de door StageCare gesloten
aansprakelijkheidsverzekering, zal StageCare niet
tot het betalen van schadevergoeding gehouden
zijn. Indien het in dit lid bepaalde gelet op de
omstandigheden van het geval als kennelijk
onredelijk dient te worden aangemerkt, zal de door
StageCare te vergoeden schade nimmer meer
bedragen dan het door StageCare aan de
contractant te factureren bedrag, door de
contractant verschuldigd bij volledige en correcte
uitvoering van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
e. Indien StageCare tekortschiet in de nakoming
van haar uit overeenkomsten, precontractuele
rechtsrelaties daaronder begrepen, voortvloeiende
verplichtingen jegens contractant, zal de door
StageCare te vergoeden schade nimmer meer
bedragen dan het door StageCare aan de
contractant te factureren bedrag, door de
contractant verschuldigd bij volledige en correcte
uitvoering van de tussen partijen gesloten
overeenkomst.
f. Indien StageCare voor de voldoening van haar
verplichtingen jegens de contractant gebruik dient
te maken van diensten van derden of, met het oog
op doorlevering, van derden zaken dient te
betrekken, heeft StageCare, ingeval deze derde
tekortschiet in haar verplichtingen jegens
StageCare, geen verdergaande verplichtingen
jegens de contractant, dan wel de verplichting om
eventuele aanspraken van StageCare op deze
derde aan de contractant over te dragen.
Artikel 10:Garantie
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal
een eventuele garantie op zaken en materialen
nooit de door de leverancier van zaken en
materialen aan StageCare verleende garantie
overschrijden.

b. Op de hierboven onder a. vermelde garantie kan
slechts een beroep worden gedaan indien
contractant kan aantonen dat het gebrek
uitsluitend of hoofdzakelijk te wijten is aan
redenen die niet duidelijk waren of duidelijk
hadden kunnen worden bij levering.
c. Alle garanties vervallen onmiddellijk in geval
zaken en materialen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van StageCare zijn
gewijzigd, gerepareerd, onjuist zijn onderhouden
of gebruikt.
d. De in onder a. vermelde garantie is in ieder geval
niet van toepassing indien:
a. Contractant niet tijdig alle voor StageCare
noodzakelijke en door StageCare gevraagde
gegevens teneinde de zaken en materialen te
kunnen leveren of vervangen heeft verstrekt
aan StageCare;
b. een gebrek is ontstaan als gevolg van
overheidsvoorschriften ten aanzien van de
aard, kwaliteit en/of de samenstelling van de
zaken en materialen;
c. StageCare de samenstelling van de zaken en
materialen heeft vastgesteld;
d. een gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de
zaken en materialen;
e. de garantie die wordt gegeven door StageCare
zaken en materialen betreft die geproduceerd
zijn door een derde, in welk geval de garantie
wordt beperkt tot de garantie die wordt
gegeven door de producent van de zaken en
materialen; of
f. de aansprakelijkheid van StageCare voor door
contractant geleden schade als gevolg van de
schending door StageCare van de hierboven
vermelde garantie onder de
aansprakelijkheidsregeling valt zoals
uiteengezet in artikel 9.
g. Elke garantie vervalt automatisch, wanneer
derden, vreemd aan StageCare, herstellingen
of aanpassingen hebben uitgevoerd buiten ons
weten of toestemming.
h. Garanties gelden enkel wanneer zaken en
materialen volledig zijn betaald.
Artikel 11: Betalingscondities
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen dient de betaling van door
StageCare toegezonden facturen te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien contractant niet binnen de geldende
betalingstermijn betaalt (of een andere prestatie
dan de betaling van geld niet binnen de geldende
termijn verricht) zal de contractant door het enkele
verstrijken van de termijn in verzuim zijn.
c. In geval van in vorige lid omschreven verzuim is
contractant aan StageCare een vertragingsrente
verschuldigd ter grootte van 2% per maand,
cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden daarbij als volle
maand gerekend.
d. StageCare is ten allen tijde gerechtigd om
(gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere
zekerheid voor betaling van contractant te
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verlangen.
e. Tenzij andersluidende voorwaarden van betaling
werden overeengekomen, heeft StageCare het
recht voor elke overeenkomst de betaling te
vragen van een voorschot tot 30% van het totaal
der geraamde offerte, mits toezending evenwel
van een corresponderende factuur.
f. Onverminderd de overigens daaruit
voortvloeiende rechtsgevolgen, zal de contractant
in dit geval de wettelijke rente verschuldigd zijn
met ingang van de dag van het intreden van het
verzuim en zal de contractant aan StageCare
dienen te vergoeden alle kosten die verbonden zijn
aan de door StageCare, of haar in te schakelen
incassobureau, deurwaarder of advocaat, te
nemen buitenrechtelijke incasso-maatregelen.
g. Terzake van de aan de buitengerechtelijke
werkzaamheden verbonden kosten is StageCare
gerechtigd minimaal 15% van het factuurbedrag bij
contractant in rekening te brengen, met een
minimum van € 500,= , te vermeerderen met de
BTW.
Artikel 12: Reclamaties
a. Contractant dient de door StageCare geleverde,
verhuurde of ter beschikking gestelde zaken direct
na ontvangst op volledigheid en kwaliteit te
controleren. Contractant vermeldt bij ontvangst
geconstateerde zichtbare gebreken, defecten,
beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op
de vrachtbrief of begeleidende bon en brengt
StageCare nog op de zelfde werkdag op de hoogte.
b. Tenzij anders is overeengekomen dienen
reclamaties uiterlijk 8 kalenderdagen na ontvangst
van de zaken door de contractant bij StageCare
schriftelijk (per email) te worden ingediend, bij
gebreke waarvan de contractant wordt geacht de
geleverde, verhuurde of ter beschikking gestelde
zaken als zijnde volledig en in goede staat te
hebben geaccepteerd.
c. Indien zaken gebreken bevatten die bij
zorgvuldige inspectie niet waarneembaar zijn,
dienen reclamaties binnen 8 kalenderdagen na
ontdekking van het gebrek te worden ingediend.
d. Indien een reclamatie niet binnen de in de
voorgaande leden vermelde termijnen aan
StageCare is gemeld, worden de zaken geacht in
goede staat te zijn ontvangen en aan de
overeenkomst te beantwoorden.
e. Bij tijdig ingediende reclamatie dient de
contractant StageCare in de gelegenheid te stellen
zijn omschreven klacht te controleren, bij in
gebreke blijven hiervan dient de reclamatie als niet
ingediend te worden beschouwd.
f. Contractant dient StageCare in staat te stellen de
reclamatie te onderzoeken en in dit kader alle
hiervoor relevante informatie aan StageCare te
verstrekken.
g. Indien voor het onderzoek naar de reclamatie
retourzending noodzakelijk is, of indien het
noodzakelijk is dat StageCare ter plekke de
reclamatie komt onderzoeken, geschiedt dit voor
rekening en risico van contractant, tenzij de klacht
achteraf gegrond blijkt te zijn.
h. Indien de reclamatie door StageCare gegrond
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bevonden wordt, dient StageCare de nodige tijd
gegeven te worden om de geleverde of ter
beschikking gestelde zaken te vervangen c.q. de
vereiste voorzieningen te treffen.
i. Reclamaties zijn niet mogelijk ten aanzien van
verkleuringen en geringe onderlinge
kleurafwijkingen, dan wel die na ontvangst door
contractant van aard en/of samenstelling zijn
veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of
verwerkt.
j. In alle gevallen geschiedt retourzending op een
door StageCare te bepalen wijze en bij voorkeur in
de originele verpakking c.q. emballage.
k. Reclamaties schorten de betalingsverplichting
van contractant niet op.
Artikel 13: Voorbehoud van eigendom
a. De door StageCare geleverde zaken blijven
eigendom van StageCare zolang de contractant de
tegenprestatie(s) voor de door StageCare aan de
contractant krachtens de overeenkomst(en)
geleverde of te leveren zaken, of krachtens
zodanige overeenkomst(en) tevens ten behoeve
van de contractant verrichte of te verrichten
werkzaamheden niet heeft geleverd.
b. Indien contractant tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met
StageCare gesloten overeenkomst(en), strekkende
tot levering van zaken en/of het verrichten van
werkzaamheden, blijven de op grond van zodanige
overeenkomst(en) door StageCare aan de
contractant geleverde zaken eigendom van
StageCare zolang de op het tekortschieten van
contractant gebaseerde vordering(en), waaronder
begrepen schadevergoeding, rente, kosten en
boete, nog niet zijn betaald.
c. In geval van annuleren van de bestelling door de
contractant blijft 15% van overeengekomen
verkoopsommen verhaalbaar, afgezien van de
waarde van de reeds bestelde materialen en de

kosten van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
d. De annulering blijft echter ondergeschikt aan de
schriftelijke goedkeuring van StageCare.
Artikel 14: Intellectueel eigendom
a. Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde, behoudt StageCare zich
haar rechten en bevoegdheden voor die StageCare
toekomen.
b. De ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, mogelijk vervaardigd door StageCare of
in opdracht van StageCare in het kader van de
opdracht, blijven eigendom van StageCare,
ongeacht het feit of deze zijn overgedragen aan
contractant of aan een derde, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
c. Alle door StageCare verstrekte documenten,
zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden, enz. zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
contractant en mogen door contractant niet
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter
kennis worden gebracht van derden zonder
voorafgaande toestemming van StageCare, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
d. StageCare behoudt zich het recht voor de bij de
uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis in te zetten voor andere doeleinden, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

f. Onder overmacht wordt verstaan elke
onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan
de normale uitvoering van een overeenkomst van
StageCare redelijker wijs niet verlangd kan worden.
g. Als overmacht worden onder meer aangemerkt:
brand, staking, en/of uitsluiting,
overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproer, vorst, ijsgang, stremming van
vervoerswegen te land of te water, wegvallen
voorzieningen nutsbedrijven, gebrek aan passende
middelen van vervoer, faillissement van derden of
aan derden verleende surséance van betaling en
alle overige gevallen waarin derden ten opzichte
van StageCare een beroep doen op overmacht.
Artikel 16: Geschillen
a. Op alle met StageCare gesloten overeenkomsten
is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Eventuele uit de met StageCare
gesloten overeenkomst(en) voortvloeiende
geschillen worden onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde rechter van het arrondissement
waar StageCare is gevestigd, tenzij zulks op grond
van wettelijke of verdragsbepalingen niet mogelijk
is.
b. StageCare blijft echter bevoegd de contractant
te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijk
internationale verdrag bevoegde rechter.
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Artikel 15: Overmacht
e. Indien StageCare door overmacht niet in staat is
aan haar verplichtingen te voldoen, dient de ter
zake gesloten overeenkomst als ontbonden te
worden beschouwd, zonder dat StageCare
verplicht is de door de contractant geleden of te
lijden schade, van welke aard ook, te vergoeden.
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