Inleiding:
 Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden------------------ 2 t/m 5

 Algemene inkoopvoorwaarden-------------------------------------6 t/m 11

 Algemene huurvoorwaarden-------------------------------------- 12 t/m 15
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Algemene voorwaarden van Dova

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
Artikel 1.1.
Op alle met Dova Communicatie Systemen (hierna te noemen Dova)
gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de navolgende algemene en
aanvullende voorwaarden, gedeponeerd bij de arrondissement rechtbank te
Alkmaar, van toepassing. Dova acht zich niet gebonden aan
andersluidende bedingen voor zover zij deze niet uitdrukkelijk schriftelijk op
de overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
Artikel 1.2.
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.
Gebondenheid ontstaat eerst nadat Dova een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, of nadat een door Dova gedane aanbieding schriftelijk is
bevestigd.
Artikel 1.3.
De in de overeenkomst genoemde prijzen, zijn prijzen voor levering af
magazijn Dova exclusief omzetbelasting, exclusief montage en/of
installatie. Dova behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eventuele
inkoopprijsverhogingen, die zijn ontstaan nadat de overeenkomst werd
gesloten, aan de afnemer door te berekenen tot een maximum van 10%.
Artikel 1.4.
Voor transacties met beneden de € 200,-- zijn aflevering en/of
administratiekosten verschuldigd.
Artikel 1.5.
Voor montage en/of installatie van bij Dova afgenomen apparatuur wordt op
aanvraag een aparte offerte verstrekt. Dova is derhalve zonder een aparte
schriftelijke opdracht daartoe, nimmer gehouden tot montage en/of
installatie en/of programmeren van de door haar geleverde producten
Artikel 1.6.
In de overeenkomst of elders genoemde leveringstijden vormen slechts een
indicatie en zijn niet bindend. De afnemer komt niet het recht toe de
overeenkomst te ontbinden en is niet gerechtigd tot enigerlei vorm van
schadevergoeding wanneer de opgegeven levertijd wordt overschreden. Dit
is slechts anders wanneer Dova de uiterste leveringsdatum schriftelijk heeft
gegarandeerd.
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Artikel 1.7.
Indien De afnemer, ondanks het gestelde in de vorige alinea, toch de
opdracht ontbindt of niet laat afleveren en/of installeren en/of
programmeren is deze een vergoeding verschuldigd van 10 % van de totale
aanneemsom vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf
de datum van de verstrekte opdracht.
Artikel 1.8.
Door Dova geleverde producten worden voor de duur tenminste zes
maanden na de afleveringsdatum gegarandeerd tegen constructie- en/of
fabricagefouten. De afnemer heeft recht op reparatie van voornoemde
defecten, doch kan niet verlangen dat het defecte product tegen een nieuw
exemplaar wordt omgeruild. Gebreken die hun oorzaak vinden in
ondeskundig gebruik van het product worden niet onder garantie hersteld.
Iedere aanspraak op garantie komt te vervallen wanneer het product
zonder schriftelijke toestemming door anderen dan Dova wordt hersteld
en/of aangepast en/of gewijzigd. De afnemer is verplicht de schade aan het
product te beperken en dit product, zo hij zijn aanspraak op garantie niet
wenst te verliezen, ter reparatie aan te bieden bij Dova of een door Dova
aangewezen reparatie-instelling.
Artikel 1.9.
Betalingen dienen, ongeacht reclames, binnen 8 dagen na factuurdatum te
geschieden door overschrijving van het totale factuurbedrag op een door
Dova aangegeven bank- of giro nummer.
Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 15 dagen, komen
alle invorderingskosten in en buiten rechte voor rekening van de afnemer,
zulks zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling
noodzakelijk is en met verschuldigdheid van wettelijke rente en kosten ex..
art. 1286 BW, vanaf die vijftiende dag tot aan de dag der algehele
voldoening. De incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom.
Wanneer de werkelijke kosten van invordering de 15% te boven gaan, zijn
deze werkelijke kosten verschuldigd. Creditnota's zullen nimmer worden
uitbetaald doch zullen worden verrekend met openstaande facturen of nog
aan te schaffen goederen.
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Artikel 1.10.
Alle producten blijven eigendom van Dova tot aan het moment dat de
afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Provisie
en/of commissie die door Dova direct aan de afnemer wordt doorgesluisd
zijn terugvorderbaar op het moment dat Dova deze niet geïnd kan krijgen
van zijn crediteur. Onder betalingsverplichtingen worden tevens begrepen
verplichtingen tot betaling van rente en/of kosten welk voor de afnemer
zijn/of zullen ontstaan ingevolge het gestelde onder artikel 1.9 van deze
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Dova heeft echter de keus de
goederen, bij het niet (geheel) voldoen aan de betalingsverplichtingen door
De afnemer, terug te halen, dan wel integrale betaling met vergoeding van
integrale kosten als onder artikel 1.9 omschreven te verlangen.
Artikel 1.11.
Dova is nimmer gehouden tot vergoeding van schade uit welke oorzaak of
in welke vorm dan ook.
Artikel 1.12
Dova is gerechtigd haar leveringsverplichtingen op te schorten en bij
overmacht van meer dan zes maanden zal zij de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden, zulks onder gehoudenheid van
Dova en de afnemer aan elkaar terug te geven hetgeen tot de datum dat de
ontbinding wordt ingeroepen, is ontvangen. Onder overmacht wordt
verstaan iedere omstandigheid die de gehele of gedeeltelijke nakoming van
de overeenkomst door Dova blijvend of langer dan zes maanden
verhindert. Niet van belang is of voren bedoelde omstandigheid reeds
voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.
Artikel 1.12.
Indien de afnemer niet, niet geheel en/of niet tijdig enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichting nakomt, en/of Dova gegronde
redenen heeft aan te nemen dat van enigerlei vorm van wanprestatie
sprake zal zijn en/of worden, is Dova gerechtigd de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van enigerlei vorm van schade. Dit geldt eveneens wanneer de
afnemer in staat van faillissement geraakt, in geval van (voorlopige)
surseance van betaling, liquidatie en/of bedrijfsoverdracht, alsmede
wanneer de afnemer, niet zijnde een rechtspersoon, op het moment dat de
overeenkomst werd afgesloten of op enig later moment niet handelingsen/of beschikkingsbevoegd of bekwaam was of bleek te zijn.
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Artikel 1.13
De afnemer is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover
Dova of diens rechtsopvolgers.
Artikel 1.14
Op alle met Dova gesloten overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, zullen partijen
eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, waarvan deze
algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uitmaken, voorleggen aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.
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Algemene inkoopvoorwaarden
Artikel 3.1.
Deze inkoopvoorwaarden gelden voor alle offerteaanvragen, bestellingen
en overeenkomsten betreffende leveringen van zaken aan en het verrichten
van werkzaamheden ten behoeve van Dova en zijn gedeponeerd bij de
arrondissementrechtbank te Alkmaar. Dova acht zich niet gebonden aan
andersluidende bedingen voor zover zij deze niet uitdrukkelijk schriftelijk op
de overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
Artikel 3.2.
Dova behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of
geplaatste order te herroepen, wanneer de leverancier deze niet binnen
twee weken na ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd
middels een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de
oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is Dova slechts gebonden nadat
zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het
accepteren door Dova van leveringen of prestaties alsmede door haar
verrichte betalingen ter zake impliceren geen erkenning van de afwijkingen.
De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden
niet geretourneerd.
Artikel 3.3.
De leverancier garandeert dat de leverantie- bij levering van zaken van
goede kwaliteit en vrij van gebreken is en in geval van verrichten van
werkzaamheden wordt uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik
van nieuwe materialen; Geheel in overeenstemming is met het bepaalde in
de overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke
verwachtingen van Dova voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en
betrouwbaarheid van de leverantie; Geschikt is voor het doel waarvoor de
leverantie uit de aard der zaak of blijkens de bestelling of order is bestemd;
Voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de overige van
toepassing zijnde (internationale) overheidsvoorschriften; Conform de
wettelijke Europese richtlijnen voldoet aan de CE- markering. de leverancier
zal de verklaring van CE-conformiteit leveren.
De leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige
verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de
daarin gestelde voorwaarden.
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Artikel 3.4.
Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele
eigendomsrechten rusten, verkrijgt Dova daarvan kosteloos het
gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde,
eeuwigdurende licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan
als gevolg van de uitvoering van de leverantie door de leverancier, zijn
personeel of derden die de leverancier bij de uitvoering van de
overeenkomst heeft betrokken, komen bij Dova te rusten. Op eerste
vordering van Dova is de leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig
is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten. De leverancier
garandeert dat de leverantie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomrechten van derden.
De leverancier vrijwaart Dova voor vorderingen van derden wegens
(vermeende) inbreuken ter zake.
Artikel 3.5.
De leverancier zal te leveren zaken zo economisch, veilig en zorgvuldig
mogelijk verpakken en zodanig dat de zending handelbaar is tijdens
vervoer en lossen. De leverancier zal er voor zorgen dat de leverantie in
goede staat de plaats van bestemming bereikt.
Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van Dova niet
toegestaan.
De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als
stipt en fataal en gelden voor
de gehele leverantie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere
documenten. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan
overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum,
data of -termijn wordt verwacht, dient de leverancier Dova onverwijld
hiervan in kennis te stellen.

Indien de leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of termijn(en) overschrijdt, is
Dova bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de
leverancier een boete op te leggen
van 1% van de totaalprijs van de leverantie per kalenderweek of een deel
hiervan, tot maximaal 10%, welke op de datum van oplegging onmiddellijk
opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat
Dova 's recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.
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Artikel 3.6.
Dova heeft het recht om de leverantie vóór het moment van aflevering bij
de leverancier
te laten keuren of auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft
aangewezen. De leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking
te verlenen. De leverancier kan aan de resultaten van een keuring vooraf
geen rechten ontlenen. Dova heeft het recht de leverantie bij aflevering op
de overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan acceptatie. Indien
afkeuring plaatsvindt, stelt Dova de leverancier hiervan in kennis en kan
Dova naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel
overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst. Een en ander
laat het recht van Dova op schadevergoeding onverlet. Alle kosten die
verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor
rekening van de leverancier, behalve die van de door Dova aangewezen
keuringsfunctionarissen.
Artikel 3.7.
De leverantie is voor risico van de leverancier tot deze op de
overeengekomen plaats van aflevering is aangekomen en door Dova
schriftelijk is geaccepteerd door een daartoe bevoegde persoon onder
vermelding van diens naam. De eigendom van de leverantie gaat op het
moment van aflevering over op Dova. Modellen, tekeningen en dergelijke
die de leverancier ten behoeve van de leverantie aanschaft of vervaardigt,
worden op het moment dat deze artikelen bij de leverancier worden
geleverd of door hem zijn vervaardigd, geacht door Dova aan de
leverancier ter beschikking te zijn gesteld. Indien Dova ten behoeve van de
leverantie zaken aan de leverancier ter beschikking stelt of geacht wordt te
hebben gesteld, blijven of worden deze eigendom van Dova en is de
leverancier verplicht om deze zaken duidelijk gekenmerkt als eigendom van
Dova onder zich te houden en Dova desgevraagd een eigendomsverklaring
ter hand te stellen. De leverancier wordt geacht de zaken gevormd te
hebben voor Dova en zal deze nieuwe zaken als eigendom van Dova
houden en desgevraagd een eigendomsverklaring ter hand stellen.
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Artikel 3.8.
De overeengekomen prijs is vast in euro, exclusief omzetbelasting.
Facturen dienen, voorzien van het nummer van de bestelling, conform de
bestelling of order en gespecificeerd per positie te worden ingediend.
Zolang deze gegevens ontbreken, heeft Dova het recht de
betalingsverplichting op te schorten. Duplicaten van een rekening dienen
als zodanig te worden gekenmerkt. Dova zal binnen 60 dagen na
acceptatie van de leverantie en na correcte facturering betalen. Betaling
houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering
van de opdracht terug te komen. Dova is bevoegd haar opeisbare
vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden aan de leverancier.
Artikel 3.9.
Dova is gerechtigd de omvang van de leverantie te wijzigen. Indien de
leverancier meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs of levertijd, zal hij Dova onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte
stellen..
Artikel 3.10.
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Dova lijdt als gevolg
van aan de leverancier toerekenbare niet, niet tijdige of niet-behoorlijke
nakoming van de overeenkomst of van schending van enige andere
contractuele of niet contractuele verplichting. De leverancier zal Dova
vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande. De leverancier
zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of
overeenkomst jegens Dova voldoende verzekeren en verzekerd houden en
voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn
bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden. De leverancier cedeert
hierbij aan Dova bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van
verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade,
waarvoor de leverancier jegens
Dova aansprakelijk is.
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Artikel 3.11.
Onverminderd de aan Dova verder toekomende rechten, is Dova
gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
- de leverancier in verzuim is met de nakoming van één of meer
verplichtingen uit de overeenkomst;
- de leverancier in staat van faillissement is verklaard, surséance van
betaling heeft aangevraagd, zijn
bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn
vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt; - afkeuring
plaatsvindt na keuring of herkeuring.
In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij de
leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de leverancier en
dienen door hem te worden afgehaald. De leverancier zal hetgeen reeds
door Dova is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk
restitueren.
Artikel 3.12.
Indien de leverantie binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het
bepaalde in artikel 3.3 van deze voorwaarden, zal de leverancier voor zijn
rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Dova de leverantie binnen
twee weken vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder
aan Dova volgens de wet toekomende rechten. Blijft leverancier in gebreke
om aan zijn garantie verplichtingen te voldoen, dan heeft Dova het recht
om, voor rekening van de leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel
of her-uitvoering, al dan niet met behulp van derden. Dova zal de
leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk vooraf in
kennis stellen. Indien partijen geen garantie periode zijn overeengekomen,
is de garantieperiode 24 maanden na de datum van aflevering c.q.
oplevering. Voor zaken die zijn bestemd om te worden verwerkt in
installaties of systemen vangt de garantieperiode pas aan op het moment
van op- of aflevering van die installaties of systemen, met dien verstande
dat de garantieperiode eindigt uiterlijk 30 maanden na de datum van
aflevering van de zaken. De garantieperiode zal worden verlengd met de
periode waarin de leverantie niet heeft voldaan aan artikel 3.3 van deze
voorwaarden. Voor de vervangen, herstelde of her-uitgevoerde delen van
een leverantie geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de
oorspronkelijke.
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Artikel 3.13.
De leverancier zal Dova alle informatie verstrekken die voor de leverantie
van belang kan zijn. De leverancier zal noch aan niet bij de leverantie
betrokken eigen medewerkers, noch aan derden vertrouwelijke informatie
verstrekken betreffende leverantie, tenzij Dova hiervoor vooraf schriftelijke
toestemming heeft verleend.
Artikel 3.14.
De leverancier zal de leverantie of delen daarvan niet aan derden
uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de
overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden
overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dova.
Artikel 3.15
Op alle met Dova gesloten overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, zullen partijen
eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, waarvan deze
algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uitmaken, voorleggen aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.
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Algemene huurvoorwaarden
Artikel 2.1.
Op alle met Dova Communicatie Systemen (hierna te noemen Dova)
gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de navolgende algemene
verhuurvoorwaarden, gedeponeerd bij de arrondissement rechtbank te
Alkmaar, van toepassing. Dova acht zich niet gebonden aan
andersluidende bedingen voor zover zij deze niet uitdrukkelijk schriftelijk op
de overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
Artikel 2.2.
Een huurovereenkomst wordt aangegaan door een handelingsbekwame
natuurlijke- of rechtspersoon onder voorwaarde, dat de gehuurde
apparatuur uitsluitend zal dienen tot gebruik door de huurder zelf of door
een persoon, die in zodanige relatie tot hem staat, dat het gehuurde in
belangrijke mate ten behoeve van de huurder strekt, een en ander in
volledige overeenstemming met de machtiging voorwaarden van de
daartoe aangewezen instantie.
Artikel 2.3.
De huurder moet desgevraagd aantonen, dat aan het bepaalde in artikel
2.1 zal worden voldaan.
Artikel 2.4.
Huurder is verplicht, van alle wijzigingen welke voor (de nakoming van)
deze overeenkomst gevolgen kunnen hebben, schriftelijke mededeling te
doen aan Dova.
Artikel 2.5.
Dova behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een huurovereenkomst
zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze
verhuurvoorwaarden aan te vullen met bijzondere voorwaarden.
Artikel 2.6.
Als basis voor de huurovereenkomst geldt de volgende
servicevorm: gestoorde apparatuur wordt door de huurder bij Dova
gebracht en na herstel afgehaald. Herstel zal, indien technisch mogelijk,
binnen drie werkdagen plaatsvinden. Afwijkende afspraken moeten duidelijk
in het contract staan vermeld.
Artikel 2.7.
Voor verhuur van gecompliceerde installaties waarvoor niet-standaard
apparatuur kan worden gebruikt, zulks ter beoordeling van Dova, wordt een
aparte overeenkomst gesloten.
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Artikel 2.8.
Is in een verhuurperiode het storingscijfer hoger dan bij vergelijkbare
installaties, dan is Dova bevoegd extra servicekosten in rekening te
brengen.
Artikel 2.9.
Verhuur geschiedt per dag, per week, per maand, per jaar of voor een
vooraf afgesproken periode.
De betalingsverplichtingen lopen hiermee parallel.
Artikel 2.10.
Indien een verhuurde installatie wordt gewijzigd, dan loopt de huurperiode
tenminste tot de datum, die oorspronkelijk is overeengekomen.
Artikel 2.11.
Geschiedt de inlevering van de apparatuur niet voor of op de dag van het
einde van de huurovereenkomst, dan worden de overeenkomst en de
betalingsverplichtingen automatisch met drie maanden verlengd.
Artikel 2.12.
Opzeggen van de huurovereenkomst kan per maand geschieden door
middel van schriftelijke opzegging, waarbij huurder echter over de
resterende periode van de oorspronkelijke overeenkomst de huursom
verschuldigd is.
Artikel 2.13.
Dova is ten alle tijde gerechtigd de huurovereenkomst onmiddellijk
schriftelijk op te zeggen om redenen van techniek, algemeen belang,
aanwijzing van de controlerende instantie of om andere dringende reden.

Artikel 2.14.
De gehuurde installaties worden door of in opdracht van Dova aangelegd.
Na schriftelijke toestemming van Dova kan huurder deze aanleg echter zelf
(laten) uitvoeren. Bouwkundige- en elektra werkzaamheden dienen op
aanwijzingen van Dova te worden uitgevoerd. Indien huurder zelf voor
installatie zorg draagt, kan de ingebruikneming pas plaats vinden nadat de
installatie door Dova is goedgekeurd. Keuring van de installatie kan gratis
plaatsvinden ten kantore van Dova of, tegen vergoeding, op een in
onderling overleg te bepalen plaats en tijdstip.
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Artikel 2.15.
Wijzigingen in de apparatuur mogen uitsluitend door Dova worden
uitgevoerd. Een wijziging op verzoek van de huurder komt voor zijn
rekening. Uitbreiding, verplaatsing of opruiming van de apparatuur kan
desgewenst door de huurder worden verricht. De bepalingen van artikel
2.13 zijn in dat geval van toepassing.
Artikel 2.16.
Huurder heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht over
de aankoop van het gehuurde met Dova in onderhandeling te treden. Indien
overeenstemming wordt bereikt over de verschuldigde aankoopprijs, zal het
gehuurde niet eerder in eigendom overgaan dan nadat de volledige
aankoopprijs, eventueel vermeerderd met ingevolge deze overeenkomst
verschuldigde bedragen, aan Dova is voldaan. De koper blijft overigens
gehouden Dova te vrijwaren van aanspraken door derden, die voortvloeien
uit de periode gedurende welke de koper van de apparatuur in huur heeft
gehad.
Artikel 2.17.
Huurder draagt zorg voor de aanvraag, betaling en naleving van de
voorwaarden van de vergunningen bij/van de daarvoor aangewezen
instanties.
Artikel 2.18.
Dova draagt zorg voor een goede werking en zo nodig voor herstel van de
apparatuur overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.5. Herstel door
anderen is uitdrukkelijk verboden.
Schade hierdoor komt voor rekening van de huurder.
Artikel 2.19.
Herstel van apparatuur bij normaal gebruik komt voor rekening van Dova.
Voor rekening van huurder komen echter alle kosten, voortvloeiend uit
onoordeelkundige of ruwe behandeling van de apparatuur of door externe
invloeden zoals aansluiting van een onjuiste stroomvoorziening of door
vochtschade, alsmede alle kosten, verbonden aan het niet nakomen van
afspraken voor installatie, storing opheffing, wijziging, controle of opruiming
van de apparatuur.
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Artikel 2.20.
De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel, dat in de
vergunning is omschreven en aan Dova is medegedeeld. Elk ander gebruik
is uitdrukkelijk verboden en huurder is aansprakelijk voor alle schade, die
door een verboden gebruik ontstaat.
Artikel 2.21.
De huurder is gehouden het gehuurde tegen nieuwwaarde te verzekeren en
verzekerd te houden en Dova een kopie van de polis te verstrekken.
Artikel 2.22.
Dova is nimmer gehouden tot vergoeding van schade uit welke oorzaak of
in welke vorm dan ook ontstaan.
Artikel 2.23.
Huurder is verplicht, door Dova aan te wijzen medewerkers in de
gelegenheid te stellen na afspraak de juiste toepassing, wijze van
behandeling en/of het functioneren van de apparatuur te controleren.
Artikel 2.24.
Dova heeft uitdrukkelijk het recht, de huurovereenkomst onmiddellijk op te
zeggen indien huurder handelt in strijd met enige bepaling uit dit contract of
wanneer er een wijziging in (bijvoorbeeld) de liquiditeitspositie van huurder
dit naar het uitsluitend oordeel van Dova gewenst maakt. Huurder verschaft
door ondertekening van de huurovereenkomst aan medewerkers van Dova
reeds bij voorbaat het recht, alsdan al die plaatsen te betreden, waar de
apparatuur zich bevindt en deze apparatuur (desgewenst tegen afgifte van
een ontvangstbewijs) in bezit- en mede te nemen.
Artikel 2.25
Op alle met Dova gesloten overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, zullen partijen
eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, waarvan deze
algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uitmaken, voorleggen aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.
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