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Algemene voorwaarden januari 2016

1. Definities
1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Live Legends B.V. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Live Legends B.V. gevestigd aan de 

Hollandse kade 24 te Abcoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 
56590369;


b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Live Legends B.V. een overeenkomst aangaat;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Live Legends B.V. en de klant;

d. Gehuurde: de goederen die door de klant van Live Legends B.V. worden gehuurd.


2. Algemeen 
2.1.Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Live Legends B.V. en de klant waarop 

Live Legends B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Live 

Legends B.V. , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

2.5.Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Live 
Legends B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


3. Aanbiedingen en offertes  
3.1.Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 

3.2.De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Live Legends B.V. 

opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Live Legends B.V. haar offertes baseert. Indien 
de door de klant opgegeven eisen en specificaties niet correct zijn of door de klant worden gewijzigd, dan 
kan dat gevolgen hebben voor het bedrag dat de klant aan Live Legends B.V. dient te betalen.


3.3.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, tenzij anders is aangegeven.


3.4.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Live 
Legends B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand.


3.5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6.Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Live Legends B.V. binden 

Live Legends B.V. niet.


4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het 

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
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5. Verplichtingen van de klant
5.1.De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en ruimtes, waarvan Live Legends B.V. aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

5.2.Indien de klant in het kader van de overeenkomst beeldmateriaal, bestanden en overige gegevens aan Live 
Legends B.V. dient te verstrekken, dan moet het beeldmateriaal, de bestanden en overige gegevens voldoen 
aan de door Live Legends B.V. opgegeven specificaties.

5.3.De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven of verstrekken van afbeeldingen, tekst, videobestanden 
of foto’s waarvoor de rechten bij derden liggen.

5.4.Indien door Live Legends B.V. of door Live Legends B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt 
de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, maar zeker 
niet beperkt tot:
a. Parkeergelegenheid;
b. Parkeerontheffingen voor laden en lossen;
c. Eet- en drinkwaren op de gebruikelijke pauzetijden;
d. Stabiele stroomvoorziening;
e. Internet;
f. Afgesloten opslagruimte voor materialen van Live Legends B.V.

5.5.De locatie waar het gehuurde geplaatst dient te worden, moet goed bereikbaar zijn.
5.6.Het is de klant niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
5.7.Het is de klant niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over 

te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
5.8.Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij Live Legends B.V. daarvoor schriftelijk of 

elektronisch toestemming heeft gegeven.
5.9.De klant is verplicht alle veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gehuurde in acht te nemen.
5.10.De klant vrijwaart Live Legends B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
5.11.Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Live Legends B.V. heeft voldaan, dan is Live Legends B.V. 

niet aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt en worden alle kosten die Live Legends B.V. 
daardoor heeft moeten maken en/of de schade die Live Legends B.V. daardoor heeft geleden aan de klant in 
rekening gebracht.

6. Meerwerk
6.1.De klant aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen 

besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht. Kosten voor extra 
werkzaamheden worden apart aan de klant in rekening gebracht.

7. Annulering
7.1.Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Een koopovereenkomst 

tussen Live Legends B.V. en de klant kan niet geannuleerd worden.
7.2.Met uitzondering van de reeds gemaakte en door de klant goedgekeurde uitgaven, kan de klant de 

overeenkomst kosteloos tot 2 maanden voor de aanvang van de datum uitvoering annuleren.
7.3.Indien de klant de overeenkomst na ondertekening van de offerte wil beëindigen, dan is de klant 

annuleringskosten aan Live Legends verschuldigd. De annuleringskosten bedragen: 
a. Alle reeds gemaakte kosten van die activiteiten die (in overeenstemming met de klant of op basis van de 

goedgekeurde offerte) voorafgaande aan de annulering zijn gemaakt.
b. Bij annulering langer dan 1 dag en korter dan 15 dagen voor de aanvang van de datum uitvoering: 100% 

van het nog openstaande offertebedrag;
c. Bij annulering tussen 15 en 28 dagen voor de aanvang van de datum uitvoering: 50% van het nog 

openstaande offertebedrag.
d. Bij annulering langer dan 29 dagen voor de aanvang van de datum uitvoering: 25% van het nog 

openstaande offertebedrag.
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8. Levering
8.1.De door Live Legends B.V. opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 
8.2.In het geval dat een met de klant overeengekomen levertermijn wordt overschreden tengevolge van een 

gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Live Legends B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan 
worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze 
termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd 
overschreden. 

8.3.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die Live Legends B.V. aan de klant levert of ter 
beschikking stelt, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd of ter 
beschikking worden gesteld en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen 
derden worden gebracht.

9. Risico’s
9.1.Gedurende de huurtijd komen alle risico’s van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal, verduistering, 

verlies, vandalisme, natuurschade, voor rekening van de klant, ook indien te dier zake geen sprake is van 
schuld van de klant. 

10. Betaling 
10.1.De klant dient de van Live Legends B.V. ontvangen facturen te betalen binnen 15 dagen na de factuurdatum.
10.2.Live Legends B.V. is gerechtigd gehele vooruitbetaling of een aanbetaling van de klant te verlangen. Indien 

de klant het vooruit gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan is Live Legends B.V. gerechtigd haar 
werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten totdat het vooruit gefactureerde bedrag 
betaald is. In een dergelijk geval is Live Legends B.V. niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant 
door de opschorting lijdt.

10.3.Bij overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Live Legends B.V. een herinnering waarin de klant wordt 
verzocht om het factuurbedrag binnen de in de herinnering genoemde termijn te voldoen. Indien de klant geen 
gehoor geeft aan de herinnering, dan is de klant in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop 
de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. 
Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van de klant, voor zover de wet dat toelaat.

10.4.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van 
Live Legends B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1.Indien tussen Live Legends B.V. en de klant een koopovereenkomst tot stand komt, dan zijn, onverminderd 

de overige bepalingen van deze overeenkomst, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
11.2.Alle door Live Legends B.V. geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Live 

Legends B.V., totdat alle vorderingen die Live Legends B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn 
betaald.

11.3.Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet 
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

11.4.De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Live Legends B.V. te bewaren.

11.5.Live Legends B.V. is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de 
klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Live 
Legends B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de 
producten en/of ter uitoefening van de rechten van Live Legends B.V..
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12. Schade aan het gehuurde
12.1.Indien er tijdens de huurtijd schade aan het gehuurde ontstaat, is de klant daarvoor aansprakelijk, tenzij de 

schade is toe te rekenen aan Live Legends B.V..
12.2.Indien de schade een gevolg is van een gebrek aan het gehuurde dat voor de aanvang van de huur 

aanwezig was, dan is lid 1 van dit artikel niet van toepassing.
12.3.Bij schade of verlies van het gehuurde is de klant verplicht Live Legends B.V. hier zo spoedig mogelijk over 

in te lichten en vervolgens de instructies van Live Legends B.V. op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van 
het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de klant. 

13. De huurtijd
13.1.Indien de klant het gehuurde voor een bepaalde periode huurt, dan wordt aan de klant duidelijk vermeld op 

welke datum het gehuurde geretourneerd dient te worden. De klant is verplicht het gehuurde op die datum 
aan Live Legends B.V. te retourneren. 

13.2.Verlenging van de huurperiode door de klant is uitsluitend mogelijk wanneer beide partijen daar schriftelijk of 
via de e-mail akkoord mee zijn gegaan.

13.3.Indien de klant het gehuurde niet op tijd retourneert, dan wordt per dag dat de klant het gehuurde te laat 
retourneert de daghuurprijs aan de klant in rekening gebracht.

14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1.Live Legends B.V. is jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, 

personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de 
werking of het gebruik van het gehuurde.

14.2.Live Legends B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect 
gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden 

toegeschreven;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of 

vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.3.Live Legends B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Live Legends B.V. is 

uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
14.4.Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het geleverde of het ter beschikking gestelde, sluit Live 

Legends B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade. 
14.5 Live Legends B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het geleverde of het ter beschikking 
gestelde verkeerd heeft gebruikt of voor een ander doel heeft gebruikt dan waarvoor het gehuurd of geleverd 
is.

14.5.Live Legends B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6.De klant is jegens Live Legends aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Live Legends B.V.. 
Herstel van defecten in of aan de eigendommen van Live Legends B.V., redelijkerwijze toe te rekenen aan de 
klant, zullen door Live Legends B.V. of in haar opdracht plaatsvinden, voor rekening van de klant.

14.7.Indien Live Legends B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Live Legends B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Live Legends B.V. gedane uitkering. 
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Live Legends B.V. beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte 
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.8.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Live Legends B.V. of haar ondergeschikten.

14.9.Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere 
bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Live Legends B.V. in ieder geval na het verstrijken 
van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden 
jegens Live Legends B.V. kan aanwenden.
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15. Opschorting en ontbinding 
15.1.Live Legends B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de 

overeenkomst niet nakomt.
15.2.Voorts is Live Legends B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 
mag worden verwacht.

15.3.Live Legends B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te 
schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Live Legends B.V. omstandigheden ter kennis is 
gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede 
grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting 
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

15.4.Live Legends B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt 
of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt 
ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie 
van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

16. Overmacht 
16.1.Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Live Legends B.V. liggen, dan wel niet aan haar doen en/

of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden, 
belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of 
gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; het niet of niet tijdig leveren van 
producten aan Live Legends B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en 
ongevallen in het bedrijf van Live Legends of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer 
van Live Legends B.V. of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij 
ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, 
wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.2.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

16.3.Voor zover Live Legends B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Live Legends B.V. gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze 
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17. Geheimhouding 
17.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke 
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  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18. Intellectuele eigendom
18.1.Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het ter 

beschikking gestelde of het geleverde, berust bij Live Legends B.V..
18.2.Het door Live Legends B.V. ter beschikking gestelde of geleverde is uitsluitend bestemd om te worden 

gebruikt door de klant en mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Live Legends B.V. 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

18.3.De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op het ter beschikking gestelde of geleverde 
geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.4.Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige 
andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of 
namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op 
wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Live Legends B.V. voor de 
aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de 
openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

19. Slotbepalingen
19.1.Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand 

komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene 
versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

19.2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. 

19.3.Op elke overeenkomst tussen Live Legends B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
19.4.Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Live Legends B.V. worden beslecht door de 

in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Live Legends is gelegen. 
De klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf heeft 1 
maand de tijd nadat Live Legends zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor 
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


