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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEAM 
SYSTEMS B.V.  
 
Artikel 1 – Algemeen 
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Apparatuur: de audiovisuele apparatuur en 
overige apparatuur, aangeboden voor verkoop, 
verhuur, reparatie, onderhoud en/of installatie 
door Beam Systems B.V.  
Overeenkomst: Overeenkomst tot verkoop, 
verhuur, reparatie, onderhoud en/of installatie 
en/of tot het verrichten van diensten tussen Beam 
Systems en haar Wederpartij waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn.  
Beam Systems: Beam Systems B.V.  
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die 
met Beam Systems een overeenkomst sluit of 
wenst te sluiten, of aan wie Beam Systems een 
aanbieding doet. 
 

1.2 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle 
met Beam Systems gesloten overeenkomsten en 
daarmee verband houdende onderhandelingen, 
offertes, orderbevestigingen en leveranties. 
 

1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts 
plaatsvinden door een schriftelijke aanvaarding 
door Beam Systems, het geen dan, tenzij anders 
vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende 
overeenkomst geldt. 
 
1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden 
niet geldig is, om welke reden dan ook, dan blijven 
deze voorwaarden voor het overige van kracht, 
terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen 
door een wel toepasselijke bepaling die wat 
betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt 
met voornoemde bepaling. 
 

Artikel 2 - Offertes / totstandkoming 
overeenkomst 
2.1 Alle door Beam Systems gedane offertes zijn 
geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 5 
werkdagen na dagtekening daarvan, tenzij in de 
offerte anders is vermeld. 
 

2.2 Indien door Beam Systems een offerte is 
uitgebracht, dan komt een overeenkomst tussen 
Beam Systems en haar Wederpartij pas tot stand 
na ontvangst door Beam Systems van een door 
de Wederpartij voor akkoord getekend exemplaar 
van die offerte. Beam Systems heeft te allen tijde 
recht op een vergoeding van de Wederpartij voor 
de door haar gemaakte kosten van een offerte. 
 
2.3 Beam Systems behoudt zich het recht voor 
opdrachten zonder opgave van redenen te 
weigeren, dan wel deze pas te accepteren na 
verstrekking door de Wederpartij van afdoende 
zekerheden voor de nakoming van de 
verplichtingen van de Wederpartij. 
 

2.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op een 
overeenkomst, evenals mondelinge afspraken 
en/of toezeggingen naar aanleiding van de 
overeenkomst gedaan door personeel van Beam 
Systems, zijn slechts geldig indien deze 
schriftelijk door of vanwege Beam Systems zijn 
bevestigd. 
 

2.5 Alle door of vanwege Beam Systems 
verstrekte documenten, tekeningen, (technische) 
beschrijvingen zijn en blijven het (intellectuele) 
eigendom van Beam Systems. Zij mogen niet 
zonder haar toestemming worden gebruikt, 
gekopieerd of aan derden ter hand worden 
gesteld of op andere wijze openbaar worden 
gemaakt. 
 
Artikel 3 – Prijzen 

3.1 Alle prijzen van Beam Systems zijn exclusief: 
BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, 
kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer 
en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of 
tussen partijen nader overeengekomen. 
 

3.2 Indien prijzen en/of tarieven van 
prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, 
materialen en valutawaarden een verhoging 
ondergaan door welke oorzaak dan ook, dan is 
Beam Systems gerechtigd de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig, en tussentijds, te 
verhogen. 
 

Artikel 4 - Betalingscondities  
4.1 Betaling zal, zonder recht op enige korting of 
schuldvergelijking of compensatie, contant 
plaatsvinden bij levering, waaronder ook wordt 
verstaan terbeschikkingstelling in het kader van 
verhuur en/of installatie en/of reparatie en/of 
onderhoud, van de Apparatuur uit hoofde van een 
daartoe strekkende overeenkomst aan de 
Wederpartij. 
 

4.2 In andere gevallen zal betaling plaatsvinden 
binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, althans 
binnen de eventueel schriftelijk anderszins 
overeengekomen betalingstermijn. 
 

4.3 Indien de Wederpartij niet binnen de 
overeengekomen termijn aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft 
Beam Systems, zonder dat enige aanmaning, 
sommatie of ingebrekestelling is vereist en 
onverminderd haar verdere rechten, zoals het 
recht van opschorting van haar verplichtingen, 
recht op betaling door de Wederpartij van: 
a. vertragingsrente van 1,5% per vier weken, een 
gedeelte van deze periode voor de volle periode 
gerekend, verschuldigd over het nog 
openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot 
aan de dag van algehele betaling; en 
b. buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage 
van 15% van het door de Wederpartij 
verschuldigde bedrag met een minimum van 250 
Euro. 
c. alle, door Beam Systems te maken, 
gerechtelijke kosten. 
 

4.4 Door de Wederpartij gedane betalingen 
strekken eerst tot voldoening van rente en kosten, 
vervolgens op de oudste nog openstaande 
facturen. 
 

Artikel 5 – Annuleringsbeding 
5.1 Een koopovereenkomst kan door de 
wederpartij worden geannuleerd in welk geval 
annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage 
van een percentage van de overeengekomen prijs 
afhankelijk van de periode voorafgaand aan de 
overeengekomen leverdatum waarop annulering 
plaats vindt volgens de navolgende staffel 
Langer dan 12 weken: 15% 
Van 12 tot 8 weken: 50% 
Van 8 tot 4 weken: 75% 
Korter dan 4 weken: 100% 
 
5.2 Een andere overeenkomst kan door de 
wederpartij worden geannuleerd in welk geval 
annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage 
van een percentage van de overeengekomen prijs 
afhankelijk van de periode voorafgaand aan de 
overeengekomen leverdatum waarop annulering 
plaats vindt volgens de navolgende staffel 
Langer dan 2 weken: 15% 
Van 6 tot en met 14 werkdagen: 50% 
Van 3 tot en met 5 werkdagen: 75% 
2 werkdagen of korter: 100% 
 
Artikel 6 – Levering en terugbezorging 

6.1 De levering van Apparatuur voor koop en huur 
vindt plaats af magazijn, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. 
6.2 Beam Systems zal de Apparatuur leveren 
binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn 
is echter in geen geval te beschouwen als een 
fatale termijn. Door louter de inontvangstneming 
van de Apparatuur of, indien aangeboden door 
ondertekening van een afhaalbewijs, bevestigt de 
Wederpartij dat hij de Apparatuur compleet en in 
goede staat heeft ontvangen, tenzij artikel 8.1 van 
toepassing is.  
 

6.3 Indien de leveringstermijn wordt 
overschreden, is de Wederpartij niet gerechtigd 
tot enige vergoeding verband houdend met de 
vertraging, noch is hij gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden. 
 

6.4. De Wederpartij dient de Apparatuur bij 
verkoop en verhuur bij Beam Systems op te halen 
en, bij verhuur, bij het beëindigen van de 
overeenkomst bij Beam Systems terug te 
bezorgen. Het ophalen en terugbezorgen van de 
Apparatuur is geheel voor rekening en risico van 
de Wederpartij.  
 

6.5 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat 
Beam Systems voor vervoer zorgdraagt, dan 
komen de transportkosten voor rekening van de 
Wederpartij.  
 

6.6 De Wederpartij is verplicht om de Apparatuur 
in goede staat en in de verpakking waarin het door 
hem is ontvangen terug te brengen.  
 

6.7 De Apparatuur dient, in geval van huur, op de 
overeengekomen retourdag voor 12.00 uur bij 
Beam Systems ingeleverd te zijn, indien later die 
dag dan is de Wederpartij een extra dag 
verschuldigd, indien de dag erna twee extra 
dagen etc., onverminderd het recht van Beam 
Systems op vergoeding van door haar geleden en 
nog te lijden schade ten gevolge van de te late 
retournering. 
 

6.8 De minimumperiode van huur van de 
Apparatuur is 24 uur, oftewel 1 dag. 
 

Artikel 7 – Voorschot en Borg 
7.1 Ingeval Beam Systems voor de nakoming van 
de verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde 
van een overeenkomst een borgsom of 
voorschotbetaling verlangt, waartoe zij te allen 
tijde gerechtigd is, en ontvangt van de 
Wederpartij, dan staat het Beam Systems vrij om 
deze te verrekenen met al hetgeen Beam 
Systems op enig tijdstip van de Wederpartij te 
vorderen heeft, zonder dat de Wederpartij 
evenwel aanspraak kan maken op zodanige 
verrekening. 
 

7.2 Retournering van de borgsom zal 
plaatsvinden nadat de Wederpartij aan al haar 
verplichtingen jegens Beam Systems heeft 
voldaan. 
 

Artikel 8 - Gebreken 
8.1 De Wederpartij is verplicht de Apparatuur, in 
geval van koop, bij levering te inspecteren en 
eventuele gebreken en/of beschadigingen 
terstond, doch in ieder geval binnen 2 dagen na 
levering, onder nauwkeurige opgave van aard en 
gronden van de klachten, te melden.  
 

8.2 De Wederpartij is verplicht de Apparatuur, in 
andere gevallen, bij levering te inspecteren en 
eventuele gebreken en/of beschadigingen 
terstond, onder nauwkeurige opgave van aard en 
gronden van de klachten, te melden.  

8.3 Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge 
artikel 8.1 en/of 8.2 wordt Beam Systems geacht 
de Apparatuur in goede staat te hebben geleverd. 
 

8.4 Indien Beam Systems de melding van de 
Wederpartij gegrond acht, dan zal Beam 
Systems, uitsluitend te harer keuze, uitsluitend de 
ondeugdelijke onderdelen van de Apparatuur 
vervangen of andere Apparatuur leveren, zonder 
dat de Wederpartij recht kan doen gelden op 
enige vergoeding van schade. 
 

8.5 Door melding ingevolge artikel 8.1 of 8.2 wordt 
de Wederpartij in geen geval van zijn 
betalingsverplichtingen ontheven. 
 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Alle Apparatuur blijft in alle gevallen, alsmede 
in geval van koop tot het moment van volledige 
betaling van al hetgeen de Wederpartij aan Beam 
Systems verschuldigd is uit hoofde van de 
Overeenkomst en/of deze voorwaarden, 
eigendom van Beam Systems. 
 

Artikel 10 – Verzekeringen 
10.1 De Wederpartij is, tenzij in geval van koop, 
verplicht de Apparatuur adequaat te doen 
verzekeren tegen alle mogelijke risico’s, zoals 
tegen schade ten gevolge van diefstal, brand, 
inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging, 
en tegen schade anderszins. 
 

10.2 De kosten van verzekering zijn voor rekening 
van de Wederpartij. 
 

10.3 Alle schade aan de Apparatuur, waaronder 
verlies of diefstal, of door of met de Apparatuur 
veroorzaakt is voor rekening en risico van de 
Wederpartij, tenzij er sprake is van door de 
Wederpartij bewezen opzet of grove schuld van 
Beam Systems, waarvan in ieder geval geen 
sprake is bij onjuiste, niet of niet tijdige inspectie 
van de Apparatuur door de Wederpartij. Bij 
diefstal is de Wederpartij verplicht de 
verkoopprijzen van de Apparatuur aan Beam 
Systems te vergoeden, onverminderd de overige 
rechten van Beam Systems. 
 

Artikel 11 – Transport 
11.1 De Wederpartij is verplicht de Apparatuur in 
geval van transport adequaat te doen verzekeren, 
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het 
transport geschiedt voor rekening en risico van de 
Wederpartij, ook indien het transport ingevolge de 
Overeenkomst door Beam Systems aan derden is 
opgedragen. 
 

Artikel 12 - Verplichtingen Wederpartij 
12.1 De Wederpartij is verplicht de Apparatuur als 
een goed huisvader en overeenkomstig de 
instructies van Beam Systems of door Beam 
Systems ingeschakelde derden te gebruiken. 
 

12.2 De Wederpartij is verplicht Beam Systems en 
door haar ingeschakelde derden te allen tijde 
toegang te verlenen tot de plaats(en) waar de 
Apparatuur zich bevindt. 
 

12.3 De Wederpartij verbindt zich de Apparatuur 
uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel 
waarvoor het is bestemd op daartoe geëigende 
plaats(en). 
 

12.4 De Wederpartij is niet gerechtigd de 
Apparatuur aan derden (onder) te verhuren en/of 
in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 

12.5 De Wederpartij is niet gerechtigd rechten 
voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden 
over te dragen, noch enig recht ten behoeve van 
derden op de Apparatuur te vestigen. 
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12.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
kan een overeenkomst niet tussentijds worden 
beëindigd, onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 15 en 19. 
 

Artikel 13 – Huur, onderhoud en reparatie 
13.1 Beam Systems zal, in geval van huur, aan de 
Apparatuur op verzoek van de Wederpartij alle 
reparaties/onderhoud verrichten, die naar het 
inzicht van Beam Systems voor het adequate 
gebruik van de Apparatuur noodzakelijk zijn. De 
kosten terzake zijn voor rekening van Beam 
Systems, tenzij de diensten op verzoek van de 
Wederpartij buiten de normale werktijden, zijnde 
09.00-17.30 uur, dienen te worden verrichten, in 
welk geval, alsmede in het geval dat de 
reparaties/onderhoud niet noodzakelijk zijn of 
indien de noodzakelijke reparatie/onderhoud niet 
tijdig is gemeld, de Wederpartij het normale 
uurloon van het personeel van Beam Systems 
verschuldigd zal zijn.  
 

13.2 Indien werkzaamheden aan de Apparatuur 
niet in de werkplaats van Beam Systems kunnen 
worden verricht, dan is de Wederpartij terzake de 
meerkosten verschuldigd.  
 

13.3 Vervangen materialen worden door Beam 
Systems vernietigd zonder dat de Wederpartij op 
restantwaarde daarvan aanspraak kan maken. 
 

Artikel 14 – Hulppersonen 
14.1 Beam Systems is gerechtigd om bij de 
uitvoering van een overeenkomst gebruik te 
maken van hulppersonen. Alle directe en indirecte 
kosten in verband met het inschakelen van de 
hulppersonen komen voor rekening van de 
Wederpartij. 
 

14.2 Beam Systems is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door hulppersonen, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld van Beam 
Systems. 
 

Artikel 15 – Overmacht 
15.1 Ingeval Beam Systems door overmacht 
wordt verhinderd een overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk na te komen, is Beam Systems 
gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder dat Beam Systems gehouden 
is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.  
 

15.2 Onder gevallen van overmacht zijn begrepen 
alle omstandigheden waardoor Beam Systems 
tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar 
verplichtingen te voldoen zoals brand, 
werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, 
beperkende overheidsmaatregelen, bovenmatig 
ziekteverzuim van personeel, in gebreke blijven 
van toeleveranciers en voorts alle 
omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet 
(meer) van Beam Systems kan worden gevergd 
dat zij haar verplichtingen jegens de Wederpartij 
(verder) nakomt. 
 

15.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 7 
dagen voortduurt, heeft de Wederpartij het recht 
een overeenkomst door middel van schriftelijk 
opzegging te beëindigen met inachtneming van 
een termijn van 2 dagen. 
 
15.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de 
overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van 
haar verplichting de reeds geleverde prestaties te 
betalen. 
 
Artikel 16 – Reclames 
16.1 Klachten van de Wederpartij ten aanzien van 
door Beam Systems geleverde zaken en diensten 
worden alleen door Beam Systems in 

behandeling genomen, indien zij terstond doch 
uiterlijk binnen2 dagen na constatering van de 
tekortkoming door de Wederpartij schriftelijk bij 
Beam Systems zijn ingediend, onder nauwkeurige 
opgave van de aard en grond der klacht. 
 

16.2 Indien en voorzover de reclame gegrond 
wordt bevonden door Beam Systems, dan zal 
Beam Systems, met uitsluiting van iedere verdere 
aansprakelijkheid, slechts gehouden zijn tot 
reparatie of het opnieuw leveren van de 
desbetreffende zaken en/of diensten. 
16.3 Bij verkoop van de Apparatuur zijn te allen 
tijde de door de producent van de Apparatuur 
gestelde (garantie)voorwaarden van toepassing, 
tenzij deze tot meer verplichten dan in de 
algemene voorwaarden van Beam Systems 
vermeld is. Indien Beam Systems producent van 
de apparatuur is dan geldt ten hoogste een 
garantietermijn van zes maanden. 
 

Artikel 17 - Limitering aansprakelijkheid 
17.1 Met inachtneming van het overige in dit 
artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van 
Beam Systems uitdrukkelijk beperkt tot het in 
artikel 16 ten aanzien van reclames bepaalde, 
zodat Beam Systems in verband met het door 
haar geleverde nimmer aansprakelijk is voor 
geleden bedrijfsschade, winstderving, schade als 
gevolg van persoonlijke ongevallen, schade 
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens 
de Wederpartij of welke andere schade dan ook, 
behoudens voorzover de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld zijdens Beam Systems of 
haar werknemers.  
 

17.2 Iedere aansprakelijkheid van Beam 
Systems, van welke aard dan ook, vervalt: 
a. bij onjuiste toepassing, montage of bediening 
van de door Beam Systems aan de Wederpartij 
ter beschikking gestelde zaken; 
b. indien de Wederpartij door of vanwege Beam 
Systems gegeven voorschriften niet (juist) 
opvolgt. 
 

Artikel 18 – Vrijwaring 
De Wederpartij vrijwaart Beam Systems voor 
vorderingen van derden wegens schade die 
veroorzaakt is door het gebruik van de 
Apparatuur, het transport, vervoer en/of 
laden/lossen van de Apparatuur, en voor de 
diensten die Beam Systems ten behoeve van de 
Apparatuur verricht, tenzij de Wederpartij 
aantoont dat de schade uitsluitend is ontstaan 
door opzet of grove schuld van Beam Systems 
en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen. 
 

Artikel 19 - Einde Overeenkomst 
19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.6 is 
Beam Systems gerechtigd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen 
indien: 
a. het faillissement van de Wederpartij wordt 
aangevraagd, de Wederpartij surséance van 
betaling aanvraagt of aan schuldeisers een 
akkoord aanbiedt; 
b. beslag op het geheel of een gedeelte van de 
eigendommen van de Wederpartij of indien op, bij 
de Wederpartij aanwezige, eigendommen van 
Beam Systems beslag wordt gelegd; 
c. de Wederpartij komt te overlijden of onder 
curatele wordt gesteld; 
d. de Wederpartij (een deel van) haar bedrijf 
overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de 
zeggenschap in haar bedrijf verandert; 
e. de Wederpartij de bedrijfsvoering staakt; 
f. de Wederpartij enige verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de 
voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze 
nakomt. 
 

19.2 Indien enige omstandigheid als vermeld in 
artikel 19.1 zich voordoet, dan dient de 
Wederpartij Beam Systems hiervan terstond 
schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 

19.3 Indien enige omstandigheid als vermeld in 
artikel 19.1 zich voordoet, staat het Beam 
Systems vrij om, hetzij de overeenkomst terstond 
te beëindigen hetzij alle gelden welke de 
Wederpartij op grond van de overeenkomst en/of 
verrichte diensten door Beam Systems 
verschuldigd is, terstond op te eisen en welke de 
Wederpartij zal voldoen, zonder dat daarvoor 
enige ingebrekestelling noodzakelijk is, 
onverminderd rechten van Beam Systems op 
vergoeding van kosten, schade en/of renten. 
 

Artikel 20 – Overdraagbaarheid 
De rechten en verplichtingen van de Wederpartij 
ten opzichte van Beam Systems zijn slechts 
overdraagbaar met voorafgaande toestemming 
van Beam Systems. De Wederpartij staat ervoor 
in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op 
alle rechtsverhoudingen tussen Beam Systems 
en eventuele rechtsopvolgers van de Wederpartij. 
 

Artikel 21 - Toepasselijk recht en Forumkeuze 
21.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Beam 
Systems en de Wederpartij is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
 

21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een 
overeenkomst en/of de voorwaarden zullen 
exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Amsterdam. 
 

Artikel 22 – Installatie 
Onderstaande bepalingen hebben, onverminderd 
de gelding van bovenstaande bepalingen op 
installatie, vooral betrekking op installatie van 
Apparatuur door of namens Beam Systems.  
 

Artikel 22.1 – Aanvang en voortgang 
werkzaamheden 
a. Beam Systems kan niet eerder gehouden 
worden met de uitvoering van het werk aan te 
vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke 
gegevens in haar bezit zijnen zij de 
overeengekomen (termijn)betaling heeft 
ontvangen. 
b. De Wederpartij is verplicht om de uitvoering van 
een werk mogelijk te maken binnen de normale 
werktijden en onder condities die voldoen aan de 
wettelijke veiligheidseisen en andere 
overheidsvoorschriften 
c. De Wederpartij zorgt ervoor dat Beam Systems 
tijdig kan beschikken over de 
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals 
vergunningen en ontheffingen) en 
over de door haar voor het werk te verschaffen 
gegevens. 
d. De Wederpartij verschaft tijdig de 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de 
voor het werk en de beproeving daarvan 
benodigde energie. De kosten van de benodigde 
energie zijn voor rekening van de wederpartij. 
e. De Wederpartij draagt zorg voor het aanvragen 
van de aansluiting van de 
installaties op het net van het desbetreffende 
nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare 
transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor 
rekening van de wederpartij. Beam Systems geeft 
hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied. 
f. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door 
derden uit te voeren werkzaamheden(zoals 
bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het 
werk van de installateur behoren, zodanig en zo 
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 
werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien 
niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel 

ontstaat, dient de Wederpartij Beam Systems 
hiervan terstond in kennis te stellen. 
g. Indien de aanvang en de voortgang van het 
werk wordt vertraagd door omstandigheden 
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is 
(zoals o.a. bedoeld in artikel f), dan dient de 
daaruit voor Beam Systems voortvloeiende 
schade door de 
opdrachtgever te worden vergoed. 
 

Artikel 22.2 – Risico’s, veiligheid en 
aanduidingen 
a. De Wederpartij draagt zorg voor het tijdig 
aanwezig zijn van adequate en veilige 
hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal 
verplaatsen van voor het 
werk benodigde zware onderdelen en voor de 
bereikbaarheid van de plaats van 
uitvoering van het werk, alsmede voor de 
geschiktheid van de toegangswegen tot 
de plaats van het werk. 
b. De Wederpartij draagt het risico voor schade 
aan en verlies van materialen, 
onderdelen of gereedschappen die op het werk 
zijn aangevoerd, omdat hij verantwoordelijk is 
voor de bewaking daarvan. 
c. De Wederpartij draagt het risico voor schade 
veroorzaakt door fouten of gebreken in de door 
hem verstrekte tekeningen, berekeningen, 
constructies, bestekken en 
uitvoeringsvoorschriften. 
d. De Wederpartij draagt het risico voor het van 
Beam Systems afkomstige ontwerp, indien en 
voor zover dat door hem is goedgekeurd. 
e. De Wederpartij vrijwaart Beam Systems voor 
alle aanspraken van derden ter 
zake van schaden die krachtens deze 
voorwaarden voor rekening van de 
Wederpartij blijven, met inbegrip van schaden als 
gevolg van inbreuken op 
intellectuele en industriële eigendomsrechten. 
f.De Wederpartij is niet gerechtigd de, door Beam 
Systems bij de uitvoering van 
het werk ingeschakelde, hulppersonen 
werkzaamheden te laten uitvoeren die 
niet in verband staan met het werk. 
g. De Wederpartij staat Beam Systems toe 
naamsaanduidingen en reclame op het 
werkterrein of aan het werk aan te brengen en 
foto’s van de installatie later te gebruiken. 
 

Artikel 22.3 – Meer- en minderwerk 
Verrekening van meer- en minderwerk vindt 
plaats: 
1. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in 
het bestek, het werk of de voorwaarden 
van uitvoering van het werk); 
2. in geval van afwijkingen van de bedragen van 
stelposten en verrekenbare 
en/of geschatte hoeveelheden; 
3. in de gevallen als in deze voorwaarden 
bepaald. 
4. Elk van de totalen resp. het saldo van de 
bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van 
bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen 
dan 15 resp. 10% van de aanneemsom. 
5. Indien het totaal van het minderwerk dat van 
het meerwerk overtreft, heeft 
Beam Systems recht op een bedrag gelijk aan 
15% van het verschil tussen die totalen. 
6. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot 
meerwerk laat de aanspraken van Beam Systems 
op verrekening daarvan onverlet. 
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