ALGEMENE VOORWAARDEN
TIBBAA LOCKERS B.V. I.O.
ten behoeve van de verhuur van lockers voor evenementen
Artikel 1 – Definities
a.

“Tibbaa Lockers”: Tibbaa Lockers B.V. i.o.

b.

“Bezoeker”: de bij het evenement aanwezige persoon: toehoorder/toeschouwer alsook de persoon

aanwezig op de plaats van het evenement tijdens het programma, tijdens het opbouwen en tijdens het
afbouwen van het evenement, die niet in dienst zijn van Tibbaa Lockers.
c.

“Gebruiker”: de bezoeker die voor de duur van het evenement of een gedeelte daarvan overgaat tot

het sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een lockerkast toebehorend aan Tibbaa Lockers.
d.

“Organisatie”: opdrachtgever die aan Tibbaa Lockers de opdracht verleent tot het leveren van (i)

lockerkasten voor de duur van een evenement dan wel voor langere overeengekomen periode en/of (ii)
personeel dat ingezet wordt ten behoeve van de verhuur van de lockerkasten voor de duur van het
evenement of een deel daarvan.
e.

“Personeel”: werknemers van Tibbaa Lockers en door Tibbaa Lockers ingeschakelde personen die

aan een evenement gerelateerde werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de lockerverhuur.
f.

“Evenement”: een eenmalige gebeurtenis ter lering of vermaak waar bezoekers op een specifieke

locatie samenkomen, waarbij die locatie bovendien specifiek is ingericht ten behoeve van deze lering of
vermaak activiteit.
g.

“Totale aanneemsom”: het totaalbedrag exclusief wettelijk verplichte BTW dat de organisatie ter

zake van een opdracht aan Tibbaa Lockers verschuldigd is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tibbaa Lockers en op elke tot

stand gekomen overeenkomst tussen Tibbaa Lockers en de Organisatie.
2.2

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle andere handelingen en

werkzaamheden van Tibbaa Lockers.

Artikel 3 – Het aanbod
3.1.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
Organisatie mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tibbaa
Lockers niet.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Organisatie van het

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde eisen.
4.2

De Organisatie zal er op toe zien dat de gebruikers voorwaarden die als een bijlage bij deze

algemene voorwaarden zijn gevoegd te allen tijde prominent zichtbaar zijn voor iedere Gebruiker voordat
een Gebruiker overgaat tot het openen van een door hem/haar te huren locker.

Artikel 5 – De prijs
5.1.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btwtarieven
5.2

Het is echter mogelijk dat Tibbaa Lockers voor het geheel van haar producten en/of diensten of een

gedeelte daarvan een variabele prijs aanbiedt. Dit zal dan echter duidelijk op het aanbod worden vermeld.
5.3

De Organisatie betaalt de overeengekomen prijs na afloop van het evenement middels verrekening

door Tibbaa Lockers van de ontvangsten uit de lockerverhuur met de door Tibbaa Lockers op te stellen
factuur. Mochten de inkomsten niet voldoende zijn om de gehele betaling te voldoen, dan zal de Organisatie
het resterende gedeelte in ieder geval binnen 8 dagen na factuurdatum aan Tibbaa Lockers voldoen.
5.4

De Gebruiker betaalt direct aan door Tibbaa Lockers ingezet personeel dan wel via door Tibbaa

Lockers ter beschikking gestelde pin apparatuur bij verstrekking van de pincode, dan wel bij
sleuteloverdracht van de lockerkast, dan wel via een ander betalingsmechanisme.

Artikel 6 – Gebruik van lockerkasten
6.1

Tibbaa Lockers en Personeel is bevoegd om een door Gebruiker gehuurde lockerkast te openen.

Tibbaa Lockers mag in bewaring gegeven voorwerpen onderzoeken, ook indien de voorwerpen in een
gesloten tas, koffer of dergelijke aan Tibbaa Lockers en Personeel zijn toevertrouwd.

6.2

Voorwerpen die naar het oordeel van Tibbaa Lockers en/of Personeel gevaarlijk zijn of overlast

kunnen opleveren, zoals explosieven, chemicaliën, bederfelijke waar, mogen op kosten van de Gebruiker
vernietigd of verwijderd dan wel verkocht worden, zonder dat Gebruiker dan wel Organisatie ter zake enige
vordering geldend kan maken.
6.3

Voorwerpen en/of middelen die naar het oordeel van Tibbaa Lockers en/of Personeel op grond van

de wet verboden zijn te houden, zoals (hard)drugs en wapens, worden door Tibbaa Lockers en/of Personeel
overgedragen aan de daartoe bevoegde instantie, zoals de politie.
6.4

De voorwerpen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en voor het

verstrijken van de termijn waarvoor bewaring is overeengekomen, dan wel de lockerkast ter beschikking is
gesteld. De voorwerpen worden slechts afgegeven nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan.
6.5

De voorwerpen worden teruggegeven aan de gebruiker die de sleutel van de betreffende lockerkast

kan overdragen. Tibbaa Lockers en/of Personeel is tegenover een ieder gekweten, indien Tibbaa Lockers
en/of Personeel zonder enig onderzoek de voorwerpen afgeeft aan een ieder die in het bezit is van de juiste
pincode dan wel sleutel dan wel andere informatie ter opening van de relevante locker..
6.6

Indien gedurende het evenement de lockerkast wordt beschadigd door de Gebruiker dan wel door

een Bezoeker, tracht Tibbaa Lockers in eerste instantie deze schade te verhalen op de dader. Indien het
onmogelijk is vast te stellen wie de dader is, factureert Tibbaa Lockers de volledige schade aan de
Organisatie.

Artikel 7 – Verlies van sleutel (indien van toepassing)
7.1

Bij het verlies of breuk van de sleutel, wordt de betaalde borg door Tibbaa Lockers en/of Personeel

dan wel door de organisatie ingehouden.
7.2

Bij het verlies of breuk van de sleutel worden de voorwerpen alleen afgegeven als de Gebruiker

haar recht daarop naar oordeel van Tibbaa Lockers en/of personeel dan wel de Organisatie heeft bewezen.
7.3

Tibbaa Lockers en/of Personeel is ingeval van verlies of breuk bevoegd:
a.

de identiteit van de Gebruiker vast te stellen aan de hand van zijn/haar paspoort, rijbewijs

of ander identiteitsbewijs en daarvan een fotokopie te maken;
b.

de voorwerpen niet eerder af te geven dan aan het einde van de in artikel 6 lid 4 bedoelde

c.

eventueel te verlangen dat een bedrag aan administratiekosten als is aangegeven wordt

termijn;

voldaan; en
d.

indien nodig alvorens de voorwerpen af te geven, te verlangen dat een door Tibbaa

Lockers en/of Personeel te betalen waarborgsom wordt betaald ter hoogte van de waarde van de
voorwerpen. De waarborgsom wordt gerestitueerd na 15 maanden of zoveel eerder als het recht van de
Gebruiker op de voorwerpen voldoende is komen vast te staan.

7.4

De Organisatie dient aan het einde van de duur van de overeenkomst alle sleutels aan Tibbaa

Lockers te kunnen overhandigen. Met dien verstande dat voor elke missende sleutel 5 euro exclusief Btw in
rekening wordt gebracht aan de Organisatie.

Artikel 8 – Overschrijding bewaar- of verhuurtermijn
8.1

Indien de voorwerpen niet zijn afgehaald binnen de termijn waarvoor de bewaring is

overeengekomen dan wel de lockerkast ter beschikking is gesteld, is Tibbaa Lockers bevoegd om de
voorwerpen elders en/of tegen een hoger tarief op te slaan.
8.2

Indien na de in lid 1 bedoelde termijn drie maanden verstreken zijn zonder dat de voorwerpen

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 zijn afgehaald, is Tibbaa Lockers gerechtigd deze voorwerpen
te verkopen of te vernietigen zonder dat de gebruiker enige vordering geldend kan maken. In geval van
verkoop blijft de opbrengst, onder aftrek van de opslag- en andere gemaakte kosten, gedurende ten
hoogste één jaar na de in de vorige zin bedoelde termijn ter beschikking van de Gebruiker.
8.3

Tibbaa Lockers is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van de bewaar-

of huurtermijn en/of ingevolge van het verkopen en/of vernietigen van de voorwerpen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie
9.1

Tibbaa Lockers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Tibbaa Lockers staat alleen in voor het normale gebruik van de lockers en niet voor
geschiktheid van ander dan normaal gebruik.
9.2

Voor het overige geeft Tibbaa Lockers geen enkele garantie aan de Organisatie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1

Het gebruik van een lockerkast geschiedt altijd op eigen risico. Door het gebruik van de locker

aanvaardt de Gebruiker dat Tibbaa Lockers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verliezen van de
sleutel, de pincode of ander openingsmechanisme of het achterblijven van voorwerpen na gebruik.
10.2

Tibbaa Lockers is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien aan Tibbaa Lockers opzet

of grove schuld kan worden verweten.
10.3

Ingeval bij onherroepelijke gerechtelijke uitspraak geoordeeld wordt dat Tibbaa Lockers

aansprakelijk is voor schade, dan is Tibbaa Lockers nimmer voor meer dan € 150,= aansprakelijk per
verhuurde lockerkast.

Artikel 11 – Overmacht
11.1

Tibbaa Lockers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Organisatie

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
11.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop
de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen, waaronder internet- en server storingen.
11.3

Indien er sprake is van overmacht zal Tibbaa Lockers Organisatie hiervan zo spoedig mogelijk op de

hoogte stellen.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Tibbaa Lockers en Organisatie waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

