Algemene Voorwaarden Trend Music

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Trend Music en een wederpartij waarop Trend Music deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.3 De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt
in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere rechtsverhoudingen tussen partijen.
1.4 Leveringen van de muziekbestanden vinden plaats onder licentie van SENA, SABAM en
NVPI en zijn auteursrechtelijk beschermd.
1.5 De wederpartij zal de muziekbestanden uitsluitend gebruiken voor het ten gehore brengen van
achtergrondmuziek in warenhuizen, horecabedrijven, fabrieken, ateliers, kantoren of
gelijksoortige ruimten, die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt en zal afzien van
iedere andere vorm van gebruik van deze muziekbestanden.
1.6 De wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde goederen en het gebruik hiervan,
ongeacht wie ervan gebruik maakt en ongeacht of de gebruiker toestemming heeft van de
wederpartij.
1.7 Alle offertes en aanbiedingen van Trend Music zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte
of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 2: Levering
2.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 5.
De levertijden (inclusief montage en/of installatie) gelden altijd slechts bij benadering.
Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden,
betaling op te schorten of anderszins niet aan haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht
overschrijding van de levertijden Trend Music tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke
hoofde dan ook.
2.2 Het risico voor de aan de wederpartij af te leveren goederen is tijdens het gehele transport tot
het moment van de aflevering voor de wederpartij, ook bij franco levering en ongeacht
eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument.
2.3 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Trend Music gerechtigd de zaken op
te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
2.4 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren.
2.5 In geval van levering op afroep is de wederpartij verplicht de te leveren goederen op afroep of
de overeengekomen tijdstippen af te nemen. De goederen komen ook voor risico van de
wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de
handelingen waarmee deze aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim
indien deze niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van
aflevering de goederen afneemt. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij,
waaronder opslag van de niet afgenomen goederen, zijn voor rekening en risico van de
wederpartij.
2.6 Trend Music heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
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2.7 Trend Music is bevoegd materieel te weigeren en emballage te beladen of te vullen, dat naar
Trend Music oordeel niet voldoet aan de eisen die daarin in verband met de veiligheid en de
redelijkheid gesteld dienen te worden. Trend Music is ingeval van zodanige weigering niet
aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in 2.6
hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.
2.8 Trend Music is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt
uitgevoerd kan Trend Music de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd en voor betaling heeft zorg gedragen.
2.9 Indien de door Trend Music geleverde goederen nog door Trend Music dan wel derden moeten
worden gemonteerd en/of geïnstalleerd, geldt dat de wederpartij ervoor zorg dient te dragen dat
Trend Music de vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en de
daartoe benodigde formaliteiten worden vervuld. De wederpartij is gehouden tot volledige
medewerking. De wederpartij dient beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de montage en/of
installatiewerkzaamheden.

Artikel 3: Prijzen en Contractsduur
3.1 De overeenkomst tussen Trend Music en de wederpartij betreft een contract voor het leveren
van muziekdiensten. Op elke overeenkomst is nadrukkelijk aangegeven wat de duur is van de
overeenkomst. De overeenkomst zal automatisch met eenzelfde periode worden verlengd, met een
maximum van 12 maanden per verlenging.
3.2 Binnen de contractsduur kan de wederpartij het contract niet omzetten naar een ander
contract, tenzij Trend Music schriftelijk toestemming hiervoor verleent middels een nieuw door de
wederpartij ondertekend contract.
3.3 Indien niet anders wordt overeengekomen, gelden Trend Music prijzen af
magazijn/bedrijfsruimte of, indien op aanvoer is gekocht, af magazijn/bedrijfsruimte van de derde.
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde
vrachten, in- en uitvoerrechten, emballage- stations, bewakings- en inklaringskosten, weeg-, laad- en
bemonsteringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de overeenkomst
worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen van de
gewijzigde wisselkoersen.
3.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de overeenkomst volledig
door Trend Music is uitgevoerd, valutakoersen, lonen, kosten, belastingen en/of andere kosten, in
het bijzonder vergoedingen ter zake muziekrechten, wijzigingen ondergaan, is Trend Music bevoegd
de overeengekomen prijzen eenzijdig, derhalve zonder dat er toestemming nodig is van de
wederpartij, te wijzigen en bij de wederpartij in rekening te brengen. Bij een verhoging van de
prijzen met meer dan 15% is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden.
3.5 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen, worden de op het moment van de levering door
Trend Music gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
3.6 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
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Artikel 4: Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
4.1 Trend Music is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Trend Music ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Trend Music kan worden
gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
Trend Music is alsdan op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
4.2 Voorts is Trend Music bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trend Music kan worden gevergd.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trend Music op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Trend Music de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Een overeenkomst dient tenminste twee maanden voor einddatum
aangetekend aan Trend Music te worden opgezegd. De wederpartij ontvangt een schriftelijke
bevestiging van de opzegging met daarin vermeldt de datum waarop het contract eindigt. Op
deze datum moet de apparatuur onbeschadigd, met alle toebehoren, deswege inclusief USB-dongle,
in de originele verpakking aangetekend worden geretourneerd naar Trend Music, bij gebreke
waarvan het contract met een jaar doorloopt, met alle financiële verplichtingen van dien. De kosten
voor het terugzenden komen voor rekening van de wederpartij.
4.5 Bij tussentijdse beëindiging is de wederpartij verplicht de abonnementsgelden c.q.
huurpenningen van de nog resterende duur te voldoen, zonder enige kortingen. De resterende
abonnementsgelden en/of huurpenningen tot einddatum zijn bij de beëindiging direct opeisbaar
en zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.
4.6 Het niet werken van de hardware apparatuur, om wat voor reden dan ook, houdt niet in dat het
contract als beëindigd kan worden beschouwd.
4.7 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij gehouden tot
vergoeding van schade en kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.8 Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Trend Music gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie,
wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging ten last van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Trend
Music vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Trend Music op de wederpartij zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
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Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Trend Music, totdat
alle vorderingen die Trend Music op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten volledig zijn betaald. De door Trend Music verstrekte muziekbestanden en/of
programmabestanden en overige bescheiden, inclusief USB-dongle (licentiesleutel), worden
verhuurd voor een periode zoals overeengekomen in het update contact en blijven
onvervreemdbaar eigendom van Trend Music, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en
dienen op eerste verzoek aan Trend Music te worden geretourneerd, terwijl zonder schriftelijke
toestemming van Trend Music deze bestanden en bescheiden niet mogen worden verkocht, ter
beschikking worden gesteld aan derden of geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of
gewijzigd.
5.2 Door Trend Music geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Trend Music veilig te stellen.
5.4 Het is de wederpartij verboden de Trend Music software, de USB-dongle en de muziekbestanden
te
kopiëren, veranderen, verkopen, verhuren of ter beschikking te stellen aan derden. Het leveren
en vervangen van muziekbestanden geschiedt enkel door Trend Music. De wederpartij kan alleen
een keuze maken uit de muziekcollectie die door Trend Music wordt aangeboden. Alle door Trend
Music geleverde goederen zijn volledig beveiligd en verzegeld: de muziek-/programmabestanden
zullen zichzelf vernietigen indien men tracht deze te verveelvoudigen en/of te wijzigen en/of
muziekbestanden van derden toe te voegen en/of op enige wijze te misbruiken. De hieraan
verbonden herstelkosten zullen minimaal € 400,00 exclusief btw per systeem bedragen en aan
de wederpartij in rekening worden gebracht, ongeacht het recht van Trend Music om aanspraak te
maken op vergoeding van de werkelijke kosten, indien deze hoger liggen.
5.5 De wederpartij dient na einde contract de USB-dongle aangetekend te retourneren aan Trend
Music. Indien de wederpartij hiermede in gebreke blijft, of is de dongle kwijtgeraakt, beschadigd of
anderszins niet meer bruikbaar, dan wordt aan de wederpartij een bedrag van € 250,00 exclusief btw
in rekening gebracht.
5.6 Indien de wederpartij Trend Music niet in de gelegenheid stelt om de bestanden voornoemd te
verwijderen, dan verbeurt zij een direct opeisbare boete van € 2.500,00 en voor iedere dag dat
de inbreuk voortduurt € 250,00, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
vereist is en onverlet het recht van Trend Music om volledige vergoeding te vragen van de
tengevolge van een dergelijke inbreuk door Trend Music geleden schade, voor zover deze uitgaat
boven het bedrag van de verbeurde boete(s). Tevens zullen de organisaties worden ingelicht die
toezien op de ontvangsten van muziekrechten.
5.7 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Trend Music te bewaren als goed huisvader.
De wederpartij verplicht zich om deze zaken tegen alle calamiteiten te verzekeren en verzekerd te
houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Trend Music ter inzage te geven. Bij
een eventuele uitkering van de verzekering is Trend Music gerechtigd tot deze penningen. Voor
zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Trend Music bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5.8 Voor het geval Trend Music zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Trend Music
en door Trend Music aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
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Trend Music zich bevinden en die zaken terug te nemen.
5.9 De wederpartij garandeert Trend Music te allen tijde dat zijn medewerkers en klanten op de
hoogte zijn van de vorige bepalingen en overeenkomstig zullen handelen. Zo nodig vrijwaart de
wederpartij Trend Music.

Artikel 6: Betaling
6.1 De abonnementsgelden van het contract en de huurpenningen zullen eens per kalendermaand,
bij vooruitbetaling tenzij anders overeengekomen, per automatische incasso van de rekening van de
wederpartij worden geïnd in de valuta waarin is gefactureerd. Als Trend Music toestemming heeft
gegeven anders te betalen dan via automatische incasso, dient de wederpartij de gelden binnen 7
dagen na factuurdatum te voldoen.
6.2 Indien de automatische incasso niet slaagt dan wel de wederpartij in gebreke blijft met de
tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. De wederpartij is per gestuurde aanmaning administratiekosten van € 5,00 aan Trend Music
verschuldigd alsmede een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is.
6.3 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 250,00, vermeerderd met de gemaakte verschotten en verschuldigde
belastingen. Indien Trend Music evenwel hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden
verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.4 Bij het herhaaldelijk verzoeken in verband met het niet ontvangen van de abonnementsgelden
en/of huurpenningen zal Trend Music geen support meer verlenen en kan het systeem tijdelijk
worden geblokkeerd. Tevens kan Trend Music het gehuurde terugvorderen en ophalen, totdat
betaling van de betalingsachterstand heeft plaatsgevonden.
6.5 Trend Music heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom c.q. de opeisbare facturen die het langst openstaan en
de lopende rente, zelfs al vermeldt de wederpartij een andere volgorde. Trend Music kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Trend Music kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
6.6 De wederpartij dient de betalingen zonder aftrek te verrichten. De wederpartij is nimmer
gerechtigd tot verrekening, opschorting, schuldvergelijking, hoegenaamd en uit welke hoofde
dan ook, van het door hem aan Trend Music verschuldigde.
6.7 Reclames tegen facturen moeten 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Trend Music binnen
zijn gekomen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de factuur als onherroepelijk en
onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op
straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.
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Artikel 7: Garanties, reclames, storingen en verjaringstermijn
7.1 De door Trend Music te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik zijn bestemd.
7.2 De garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het
geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Trend Music
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld.
7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de wederpartij en of door derden waanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Trend Music, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Trend Music geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, et cetera.
7.4 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op met moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na
levering schriftelijk per aangetekend schrijven aan Trend Music te worden gemeld. Eventuele niet
zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking
daarvan, schriftelijk per aangetekend schrijven aan Trend Music te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, met vermelding van de
factuur waarmee de betreffende goederen zijn geleverd, zodat Trend Music in staat is adequaat te
reageren. De wederpartij dient Trend Music in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
7.5 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige
overeengekomen zaken. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij.
7.6 Indien van een gebrek niet tijdig melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en geldt het afgeleverde als
onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt.
7.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Trend
Music de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na de retourzending, welke voor rekening en risico
van de wederpartij plaatsvindt, ter keuze van Trend Music vervangen of zorg dragen voor herstel
daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen.
7.8 Indien komst vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Trend Music daardoor gevallen,
volledig voor rekening van de wederpartij.
7.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief voorrijverzend- en administratiekosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
7.10 De wederpartij dient reparaties en /of storingen ten alle tijden aan Trend Music te melden.
Trend Music zal de gemelde storingen zo spoedig mogelijk oplossen en de
kosten, waaronder voorrijkosten, manuren en gebruikte onderdelen, aan de wederpartij in
rekening brengen. Tenzij Trend Music hier per gemelde storing anders over oordeelt.
7.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Trend Music en de door Trend Music bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
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Artikel 8: Overmacht
8.1 Trend Music is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar
rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Trend Music geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trend Music niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trend Music of derden daaronder
begrepen. Trend Music heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Trend Music haar
verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Trend Music kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.
Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is Trend Music gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Voor zoveel Trend Music ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trend Music
gerechtigd om het betreffende gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Trend Music behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor de haar toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Trend Music heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Indien Trend Music aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
10.2 Trend Music is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Trend
Music is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens. Trend Music kan voorts niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitvallen van de
muzieksystemen en/of de muziek en is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
9.3 Indien Trend Music aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Trend Music beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
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9.4 De aansprakelijkheid van Trend Music is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 Trend Music is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trend Music aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Trend Music toegekend kunnen worden en redelijke kosten
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
9.6 Trend Music is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trend Music partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Trend Music is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Trend Music het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland.
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Trend Music.
12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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