
 

 

 
Algemene Voorwaarden 

voor de verhuur van producten en de levering van diensten 
 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mojo Barriers B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30136638, 
handelende onder de namen Mojo Barriers en Hardware house, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3454 PW) De Meern, aan de Veldzigt 3. 

 
1.  Definities 

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Configuratie Het ontwerp c.q. de lay-out waarop is aangegeven welke Producten moeten worden gebruikt en in welke 

opstelling (zoals volgorde en aaneenschakeling) deze geplaatst dienen te worden; 
 

Dag Kalenderdag; 
 

Diensten Alle diensten van Mojo Barriers die verband houden met de (verhuur van) Producten en eventuele andere 
diensten. Dergelijke Diensten kunnen onder meer bestaan uit het maken van een Configuratie, het 
transporteren van de Producten, het opbouwen van een Configuratie op de Locatie, het houden van 
toezicht op de Locatie en het verstrekken van advies; 
 

Contractparti j  De partij waar Mojo Barriers een Offerte aan verstrekt en/of een Overeenkomst mee aangaat, of waaraan 
Mojo Barriers deze algemene voorwaarden verstrekt; 
 

Intellectuele 
Eigendomsrechten 

Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke aanverwante rechten in de meest 
ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) 
octrooirechten (2) merkrechten, (3) handelsnaamrechten, (4) auteursrechten, (5) databankrechten, (6) 
modelrechten, (7) knowhow en (8) domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en 
aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee vergelijkbare rechten; 
 

Locatie De plaats waar de Producten worden opgebouwd of anderszins worden gebruikt; 
 

Mojo Barriers De gebruiker van deze algemene voorwaarden, Mojo Barriers B.V., handelende onder de namen Mojo 
Barriers en Hardware House; 
 

Offerte Het mondelinge of schriftelijke aanbod van Mojo Barriers om tegen een bepaalde prijs bepaalde Producten 
en/of Diensten te leveren; 
 

Overeenkomst De (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst tussen Mojo Barriers en Contractpartij omtrent de levering 
van Diensten en/of verhuur van Producten, met toepassing van deze algemene voorwaarden. Onder 
Overeenkomst dient mede te worden verstaan een bevestiging van de afspraken omtrent de levering van 
Diensten en/of de verhuur van Producten in een opdrachtbevestiging, of ander (elektronisch) schrijven; 
 

Parti jen Mojo Barriers en de Contractpartij tezamen; 
 

Producten Alle producten die door Mojo Barriers worden verhuurd, zoals (onderdelen van) de Mojo Barriers®, specials 
van deze Barriers en andere producten die verband houden met festivals en evenementen, alsmede 
eventueel door Mojo Barriers in het kader van de verhuur verstrekte reserve-onderdelen; 
 

Schrifteli jk Mededeling per brief, e-mail of fax. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.  Toepasseli jkheid 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, 
orders en Overeenkomsten van, door of met Mojo Barriers, in welke 
vorm dan ook tot stand gekomen, alsmede alle (rechts)handelingen 
die in het kader van deze Offertes, orders en Overeenkomsten 
worden verricht. 

2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze 
algemene voorwaarden van Mojo Barriers, hoe dergelijke andere 
algemene voorwaarden ook mochten zijn genoemd en welke vorm 
dan ook mogen hebben, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder 
worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene 
voorwaarden van de Contractpartij. 

2.3. Afwijkende bedingen, aanvullingen, wijzigingen en andere nadere 
afspraken zijn enkel geldend tussen Partijen indien zij Schriftelijk 
tussen Partijen zijn overeengekomen, en dan slechts ten aanzien van 
de specifiek daarbij vermelde Overeenkomst. 

2.4. Partijen verklaren zich ermee akkoord, dat uitsluitend deze algemene 
voorwaarden van Mojo Barriers ook op toekomstige aanbiedingen, 
Offertes, orders en Overeenkomsten tussen hen van toepassing 
zullen zijn. 

3.  Offerte, aanvaarding, pri js en annulering 

3.1. Elke door of namens Mojo Barriers gedane Offerte bindt Mojo 
Barriers niet totdat Mojo Barriers de totstandkoming van de 
Overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet middels een 
opdrachtbevestiging. De Overeenkomst wordt geacht juist en 
volledig te zijn bevestigd, tenzij de Contractpartij binnen drie Dagen 
bezwaar maakt tegen de inhoud van de bevestiging. 

3.2. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 3.1., is Mojo Barriers niet 
gebonden aan de gedane Offerte en komt er dus geen 
Overeenkomst tot stand, indien zij aan de Contractpartij heeft 
verzocht om de Overeenkomst Schriftelijk te bevestigen en de 
Contractpartij dit heeft nagelaten.  

3.3. Niettegenstaande hetgeen is bepaald in artikel 3.1. en 3.2. komt de 
Overeenkomst alsnog tot stand zodra en indien Mojo Barriers 
uitvoering geeft aan de aflevering van de verhuurde Producten en/of 
de levering van Diensten overeenkomstig de gedane Offerte.  

3.4. Het staat Mojo Barriers te allen tijde vrij om na aanvraag van de 
Contractpartij een Offerte uit te brengen of dit te weigeren. Mojo 
Barriers is in geen geval gehouden om een bepaalde Overeenkomst 
aan te gaan. 

3.5. Indien Mojo Barriers een Offerte uitbrengt of Producten beschikbaar 
stelt of Diensten levert op basis van een door de Contractpartij 
verstrekte tekening of andere gegevens, geldt het volgende. Indien 
de Contractpartij na totstandkoming van de Overeenkomst deze 
tekening wijzigt nadat deze voor het eerst aan Mojo Barriers is 
verstrekt, of indien andere gegevens wijzigen, dan dient de 
Contractpartij dit onmiddellijk aan Mojo Barriers te melden. In dat 
geval zal Mojo Barriers vaststellen of zij aan de gewijzigde vraag kan 
voldoen. Indien Mojo Barriers aan de gewijzigde vraag kan voldoen, 
zal zij de Offerte wijzigen. Indien Mojo Barriers niet aan de gewijzigde 
vraag kan of wenst te voldoen, bijvoorbeeld indien zij de extra 
benodigde Producten niet beschikbaar heeft, dan zal zij de 
Overeenkomst uitvoeren op basis van de oorspronkelijke 
Overeenkomst. Mojo Barriers is in geen enkel geval (waaronder 
uitdrukkelijk begrepen het geval waarin Producten worden geleverd 
die niet in overeenstemming zijn met de aangepaste tekening van de 
Contractpartij) aansprakelijk voor enige schade indien de 
Contractpartij de tekening na het uitbrengen van een Offerte door 
Mojo Barriers wijzigt. 

3.6. Tenzij dit in de Offerte uitdrukkelijk is aangegeven of dit later 
schriftelijk door Mojo Barriers is bevestigd, zijn de prijzen in de 
Offerte in de daarin genoemde valuta en exclusief verzend- en 
transportkosten alsmede exclusief (omzet)belasting en andere 
heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Over de 
verzend- en transportkosten worden tussen Partijen aparte afspraken 
gemaakt. 

3.7. Offertes kunnen slechts zonder afwijkingen door de Contractpartij 
worden aanvaard. Deze aanvaarding dient plaats te vinden binnen 
een termijn van 14 Dagen, tenzij in de Offerte een andere termijn is 
bepaald. Indien de Contractpartij niet tijdig aanvaardt, is Mojo 
Barriers niet gehouden om een Overeenkomst aan te gaan onder de 
voorwaarden als genoemd in de Offerte.  

3.8. Indien mocht blijken dat Mojo Barriers tussen het uitbrengen van de 
Offerte en de Schriftelijke bevestiging van de Offerte door de 
Contractpartij in de zin van artikel 3.2. een prijswijziging wenst door te 
voeren, dan zal Mojo Barriers dit voor ofwel spoedig na de ontvangst 
van de bevestiging melden. In dat geval komt slechts een 
Overeenkomst tot stand nadat de Contractpartij zich akkoord heeft 
verklaard met de aangepaste prijzen, of indien Mojo Barriers alsnog 
uitvoering geeft aan de aflevering van de verhuurde Producten of de 
levering van Diensten overeenkomstig de gewijzigde prijzen. Indien 
de Contractpartij de prijswijziging niet aanvaardt en er dus geen 
Overeenkomst tot stand komt, is Mojo Barriers nimmer aansprakelijk 
voor enige schade als gevolg hiervan. 

3.9. In het geval zich na de bevestiging van de Offerte door de 
Contractpartij in de zin van artikel 3.2. een situatie voordoet die leidt 
tot een aantoonbare stijging van de kostprijs van de Diensten of 
Producten of het transport daarvan (bijvoorbeeld in het geval de prijs 
van diesel of andere brandstoffen sterk is toegenomen), is Mojo 
Barriers gerechtigd de stijging van de kostprijs door te berekenen aan 
de Contractpartij.   

3.10. Indien een Offerte tijdig door de Contractpartij wordt aanvaard, heeft 
Mojo Barriers het recht de Offerte alsnog te herroepen c.q. de 
Overeenkomst te beëindigen binnen 7 Dagen na ontvangst van de 
aanvaarding, zonder dat Mojo Barriers verplicht is enige schade te 
vergoeden. 

3.11. Indien de Offerte een kennelijke verschrijving, fout of onduidelijkheid 
bevat, waaronder in ieder geval begrepen het noemen van een prijs 
waarvan de Contractpartij wist of had kunnen weten dat deze niet 
reëel is, is Mojo Barriers gerechtigd de Offerte te herroepen c.q. de 
Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Mojo Barriers verplicht is 
enige schade te vergoeden. Dit artikellid geldt tevens indien de 
Contractpartij de Offerte inmiddels heeft geaccepteerd. 

3.12. Bij het uitbrengen van Offerte en bij acceptatie door de Contractpartij 
van de Offerte, zal de Contractpartij op eerste verzoek van Mojo 
Barriers een kopie verstrekken van een geldig identificatiebewijs van 
de persoon die namens de Contractpartij handelt en/of van de 
persoon die gerechtigd is de Contractpartij te vertegenwoordigen. 

3.13. Indien de Contractpartij na de acceptatie van de Offerte de 
Overeenkomst wenst te annuleren (op te zeggen), dan kan zij Mojo 
Barriers hiervan op de hoogte stellen. Mojo Barriers kan besluiten om 
met de annulering akkoord te gaan, maar is daartoe in geen geval 
verplicht. Indien Mojo Barriers akkoord gaat met de annulering, dan 
dient de Contractpartij minimaal de volgende kosten aan Mojo 
Barriers te voldoen: 

(a) Indien annulering meer dan 15 Dagen voor de 
geplande levering als bedoeld in artikel 5.3. 
plaatsvindt: 25% van de huurprijs van de Producten; 



 

 

(b) Indien annulering tussen de 15 en 5 Dagen voor de 
geplande levering als bedoeld in artikel 5.3. 
plaatsvindt: 50% van de huurprijs van de Producten; 

(c) Indien annulering tussen de 4 Dagen en 1 Dag voor 
de geplande levering als bedoeld in artikel 5.3. 
plaatsvindt: 75% van de huurprijs van de Producten; 

(d) Indien annulering plaatsvindt na de levering van de 
Producten als bedoeld in artikel 5.3.: 100% van het 
volledige offertebedrag.  

4.  Betaling 

4.1. Mojo Barriers is gerechtigd vooruitbetaling of betaling bij aflevering 
van de Producten te verlangen van het gehele factuurbedrag van de 
Contractpartij. 

4.2. Indien geen vooruitbetaling of betaling bij aflevering plaatsvindt, 
dient betaling binnen 30 Dagen na factuurdatum plaats te vinden, 
zonder dat korting, verrekening, opschorting of schuldcompensatie is 
toegestaan. 

4.3. In het geval de Producten en/of Diensten van Mojo Barriers op 
verschillende momenten worden geleverd, is Mojo Barriers 
gerechtigd om de reeds geleverde Producten en/of diensten aan de 
Contractpartij te factureren, ook indien een totaalprijs is 
overeengekomen en nog niet alle Producten zijn afgeleverd of alle 
Diensten zijn verricht. 

4.4. De Contractpartij zal door het enkele verstrijken van de 
betalingstermijn in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie 
of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. De 
Contractpartij is dan aan Mojo Barriers een vertragingsrente 
verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor elke maand dat de 
Contractpartij met de betaling in verzuim is, waarbij een deel van een 
maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander 
onverminderd het recht van Mojo Barriers het openstaande bedrag 
direct in zijn geheel op te eisen en onverminderd de overige aan 
Mojo Barriers toekomende rechten, zoals het vorderen van een 
vergoeding van de volledige schade die Mojo Barriers door het 
verzuim van de Contractpartij heeft geleden en nog zal lijden. 

4.5. In het geval als beschreven in 4.4. dient de Contractpartij, voor zover 
het geen natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, de volledige kosten die Mojo Barriers moet 
maken van de invordering van het verschuldigde bedrag aan Mojo 
Barriers te vergoeden. Hieronder vallen zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten, waaronder in ieder geval begrepen de 
daadwerkelijk te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies 
(van advocaat/jurist, deurwaarder en eventueel andere derden). Deze 
kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te 
vermeerderen met omzetbelasting en met een minimum van € 250,-. 
Indien de Contractpartij wel een natuurlijk persoon betreft, niet 
handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de 
maximale bedragen uit de meest recente staffel inzake de 
incassokosten zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 

5.  De verhuur van Producten en het verrichten van Diensten 

5.1. Indien de Contractpartij Producten huurt met een totale lengte van 
meer dan 50 meter en zelf de Configuratie ontwerpt en het transport 
verzorgt, dan is de Contractpartij gehouden de Configuratie toe te 
zenden aan Mojo Barriers. Indien de Configuratie nadien wordt 
aangepast, is de Contractpartij gehouden deze laatste versie 
onmiddellijk aan Mojo Barriers toe te zenden. Mojo Barriers kan in dat 
geval besluiten om de Configuratie te bekijken en eventueel de 
Contractpartij te instrueren over het gebruik van de Producten. Mojo 
Barriers is echter nooit verplicht om de toegezonden Configuratie(s) 

te beoordelen en/of de Contractpartij te instrueren. De Contractpartij 
blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de 
deugdelijkheid van de Configuratie en is volledig verantwoordelijk 
voor eventuele schade die zich voordoet, zelfs als Mojo Barriers over 
de Configuratie(s) beschikte. 

5.2. Indien de Contractpartij Producten huurt met een totale lengte van 
meer dan 100 meter, dan kan Mojo Barriers besluiten dat de 
Producten enkel vervoerd, opgebouwd en/of gebruikt mogen worden 
onder toezicht van een werknemer van Mojo Barriers of een door haar 
ingeschakelde derde. Indien Mojo Barriers daartoe besluit, dan is de 
Contractpartij gehouden de kosten van deze persoon te dragen, 
waaronder in ieder geval begrepen de loonkosten of het honorarium 
en de kosten voor vervoer en huisvesting.  

5.3. Indien de Contractpartij het transport van de gehuurde Producten 
verzorgt, geschiedt aflevering op het moment dat de Producten de 
plaats verlaten waar zij zich bevinden voordat zij worden opgehaald 
door of namens de Contractpartij om naar de Locatie te worden 
getransporteerd. Dit kan bijvoorbeeld het magazijn van Mojo Barriers 
zijn of de plaats van een derde (zoals een festivalterrein of de 
opslagplaats van een vertegenwoordiger van Mojo Barriers). Indien 
Mojo Barriers het transport van de gehuurde Producten verzorgt, 
geschiedt aflevering op het moment dat de Producten de Locatie 
bereiken.  

5.4. Een door Mojo Barriers opgegeven uiterste termijn van aflevering 
geeft slechts een indicatie, tenzij Schriftelijk is overeengekomen dat 
het een uiterste termijn betreft. 

5.5. Alle risico’s ter zake van de Producten, waaronder begrepen risico’s 
ten aanzien van diefstal of beschadiging van de Producten, gaan over 
op de Contractpartij op het moment van aflevering als bedoeld in 
artikel 5.3. 

5.6. Mojo Barriers is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming 
van de Contractpartij noodzakelijk is, bevoegd gebruik te maken van 
de diensten van derden voor het geheel of gedeeltelijk verrichten van 
de Diensten of het leveren van de Producten. 

5.7. Mojo Barriers is niet verplicht mee te werken aan het verzoek van de 
Contractpartij om de Diensten binnen een kortere of een langere 
termijn dan is overeengekomen te verrichten. Indien Mojo Barriers 
besluit aan het verzoek van de Contractpartij te voldoen, komen de 
daaraan verbonden extra kosten volledig voor rekening van de 
Contractpartij. 

5.8. Mojo Barriers is gerechtigd de aflevering van Producten en/of het 
verrichten van Diensten op te schorten, respectievelijk te staken en 
niet te hervatten, zodra de Contractpartij niet (tijdig) aan enige 
betalingsverplichting voldoet ofwel in de gevallen als beschreven in 
artikel 12.3. 

6.  Eigendom Producten/verhuur 

6.1. In het geval Mojo Barriers Producten aan de Contractpartij ter 
beschikking stelt, gaat dit altijd om huur. De Overeenkomst is in dat 
geval (tevens) aan te merken als een huurovereenkomst in de zin van 
artikel 7:201 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. De 
wettelijke bepalingen uit titel 4, afdeling 1 van boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing voor zover er niet in de 
Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden van afgeweken 
wordt. 

6.2. Mojo Barriers blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde, 
afgeleverde c.q. ter beschikking gestelde Producten.  

7.  Verplichtingen van de Contractparti j  



 

 

7.1. De Contractpartij verplicht zich ertoe goed voor de Producten te 
zorgen en deze te gebruiken overeenkomstig de 
gebruiksvoorschriften zoals gepubliceerd op de website van Mojo 
Barriers. Deze gebruiksvoorschriften worden ook op eerste verzoek 
van de Contractpartij verstrekt. Meer in het bijzonder dienen de 
Producten op gepaste wijze te worden getransporteerd, in een 
beveiligde omgeving te worden opgeslagen en gebruikt en dient er 
(indien de Producten zich niet in een afgesloten ruimte bevinden) te 
allen tijde toezicht op de Producten te worden gehouden door de 
Contractpartij. De Contractpartij zal op geen enkele wijze 
veranderingen aanbrengen in de Producten. 

7.2. De Contractpartij is enkel gerechtigd de Producten (onder) te 
verhuren, in bruikleen te geven of anderszins aan derden te 
verstrekken met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mojo 
Barriers. Indien de Contractpartij een aanvraag hiertoe krijgt van een 
derde, dan zal de Contractpartij Mojo Barriers daarover informeren. 
Als Mojo Barriers toestemming verleent, dan dient de Contractpartij 
deze derde contractueel dezelfde verplichtingen op te leggen als de 
Contractpartij op grond van deze algemene voorwaarden alsmede 
overige (mondelinge of Schriftelijke) afspraken jegens Mojo Barriers 
heeft.  

7.3. De Contractpartij dient een verzekering af te sluiten bij een solide 
verzekeringsmaatschappij voor alle verzekerbare risico’s die verband 
houden met de Producten, waaronder in ieder geval begrepen 
schade aan zaken en/of personen bij het gebruik van de Producten, 
brand, diefstal en beschadiging. In de betreffende polis(sen) dient 
Mojo Barriers als medeverzekerde onder de polis te zijn gemeld. De 
Contractpartij dient op eerste verzoek van Mojo Barriers een kopie 
van de polis(sen) te verstrekken. 

7.4. Indien Mojo Barriers de Producten opbouwt of assisteert bij het 
opbouwen, zorgt de Contractpartij dat: 

(a) alle zich op de Locatie bevindende hindernissen voor 
de aanvang van de werkzaamheden door Mojo 
Barriers zijn verwijderd; 

(b) de plaats van de werkzaamheden bereikbaar is voor 
de transportmiddelen van Mojo Barriers. Dit houdt 
onder meer in dat de toegangswegen naar de 
Locatie en het terrein van de Locatie zelf toegankelijk 
zijn, niet zijn afgesloten, breed genoeg zijn en een 
dusdanige ondergrond hebben dat de 
transportmiddelen hier eenvoudig en veilig over 
kunnen rijden; 

(c) de Contractpartij in het bezit is van alle voor de 
werkzaamheden benodigde vergunningen; 

(d) de benodigde stroomaansluitingen binnen redelijke 
afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waar 
wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden 
aanwezig zijn; 

(e) de werkzaamheden zonder storing kunnen verlopen 
en dat geen andere werkzaamheden worden 
uitgevoerd die een ongestoorde montage of 
demontage kunnen verhinderen; 

(f) de aangeleverde maar nog niet gemonteerde 
Producten en gereedschappen kunnen worden 
opgeslagen op voor Mojo Barriers toegankelijke 
plaatsen, die geëigend zijn voor opslag hiervan; 

(g) er kostloos passende voorzieningen zijn voor 
werknemers van Mojo Barriers en door Mojo Barriers 
ingeschakelde derden. 

7.5. Indien (a) beslag wordt gelegd op de Producten en/of Diensten, 
althans op de onroerende zaken waar de Producten en/of Diensten 
zich bevinden, (b) de eigendomsrechten van Mojo Barriers op de 
Producten en/of Diensten op enige andere wijze (kunnen) worden 
geschaad of (c) de Contractpartij surseance van betaling aanvraagt 
dan wel het faillissement van de Contractpartij wordt aangevraagd, 
dan stelt de Contractpartij Mojo Barriers hiervan onmiddellijk, doch in 
ieder geval binnen 2 uur nadat de Contractpartij hiervan in kennis is 
gekomen, op de hoogte. 

7.6. Indien de Contractpartij ermee bekend raakt dat hij om welke reden 
dan ook één of meerdere Producten niet of niet tijdig binnen de 
overeengekomen termijn aan Mojo Barriers kan retourneren, dan stelt 
hij Mojo Barriers hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur 
nadat hij hiervan op de hoogte is geraakt, op de hoogte. 

7.7. In het geval de Contractpartij één of meerdere Producten niet of niet 
tijdig binnen de overeengekomen termijn aan Mojo Barriers 
retourneert, dan is Mojo Barriers gerechtigd een vergoeding naar rato 
in rekening te brengen van de originele prijs die gerekend is voor de 
verhuur van de Producten en/of het verrichten van Diensten, voor 
iedere dag dat zij niet over de Producten kan beschikken, waarbij een 
gedeelte van een dag als gehele dag heeft te gelden. Voorts is Mojo 
Barriers gerechtigd de volledige (directe en indirecte) schade die zij 
als gevolg hiervan lijdt, waaronder uitdrukkelijk begrepen de 
gevolgschade en gederfde inkomsten die zij lijdt doordat zij de 
Producten niet tijdig aan derden kan leveren, op de Contractpartij te 
verhalen. Ter illustratie: indien Mojo Barriers voor 3 Dagen een 
vergoeding overeenkomt van 300, dan geldt een vergoeding van 100 
per dag(deel). 

8.  Conformiteit van de Producten 

8.1. De Contractpartij is verplicht de Producten direct op het moment van 
aflevering als bedoeld in artikel 5.3. te controleren. Eventuele 
tekorten en/of gebreken aan de Producten dienen binnen 5 uur na 
aflevering per e-mail te worden gemeld aan de contactpersoon bij 
Mojo Barriers voor het betreffende project. De Contractpartij dient in 
dat geval duidelijke foto’s te maken waarop Mojo Barriers eenvoudig 
de schade en/of het gebrek van ieder afzonderlijk Product kan 
vaststellen en de foto’s bij te voegen bij deze e-mail. Indien de 
Contractpartij geen of niet tijdig melding van maakt van eventuele 
tekorten en/of gebreken en/of geen duidelijke foto’s als bedoeld in 
dit artikellid bijvoegt, worden de Producten geacht aan de 
Overeenkomst te voldoen en kan de Contractpartij in dit kader niets 
jegens Mojo Barriers vorderen. 

8.2. De Producten van Mojo Barriers moeten te allen tijde in goede 
conditie (blijven) verkeren, zodat deze optimaal kunnen blijven 
functioneren. In het geval zich gebreken openbaren aan de Producten 
na in artikel 8.1. genoemde termijn, die redelijkerwijs niet reeds bij 
aflevering aan de Contractpartij bekend konden zijn, dient de 
Contractpartij direct, doch uiterlijk binnen 2 Dagen melding te maken 
van de gebreken bij Mojo Barriers, bij gebreke waarvan elk recht van 
de Contractpartij vervalt op aansprakelijkstelling van Mojo Barriers en 
elke aanspraak op vergoeding van kosten en schade die hieruit zou 
kunnen voortvloeien. 

8.3. Direct na ontdekking van een gebrek plaatst de Contractpartij het 
gebrekkige Product apart van de andere Producten en zal de 
Contractpartij dit Product zichtbaar als gebrekkig markeren 
(bijvoorbeeld door het aanbrengen van een etiket). De Contractpartij 
zal in geen geval een Product gebruiken indien dit gebrekkig is en/of 
mogelijk niet goed functioneert en/of de eer en goede naam van 
Mojo Barriers kan aantasten. 

8.4. Alle reparaties van de Producten of onderdelen daarvan worden 
enkel door Mojo Barriers uitgevoerd. De Contractpartij is enkel dan 
gerechtigd om de (onderdelen van de) Producten zelf te repareren 
indien hij daartoe uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mojo 
Barriers heeft gekregen. Indien het betreffende Product zich buiten 



 

 

Nederland bevindt, zal het Product direct aan Mojo Barriers in 
Nederland worden geretourneerd, tenzij Mojo Barriers ermee instemt 
dat dit gebrekkige Product gelijk wordt vervoerd met de overige 
Producten. In het geval een Product niet tijdig ter reparatie wordt 
geretourneerd, geldt hetgeen is bepaald in artikel 7.7. 

8.5. In geval van gebreken aan de Producten die het gevolg zijn van 
constructiefouten of slijtage als gevolg van het normale gebruik van 
het Product, en die door de Contractpartij binnen de termijn als 
bedoeld in de artikelleden 8.2. en 8.3. zijn gemeld, worden de kosten 
voor reparatie en transport van het betreffende Product door Mojo 
Barriers gedragen. Indien het gebrek een andere oorzaak heeft, dan 
draagt de Contractpartij alle kosten voor reparatie, transport alsmede 
eventuele gevolgschade en gederfde winst die Mojo Barriers lijdt 
doordat zij niet (tijdig) over het Product kan beschikken. De 
Contractpartij draagt de bewijslast ten aanzien van het beweerdelijke 
feit dat de oorzaak van de schade niet ligt bij de Contractpartij. 

8.6. Mojo Barriers en door haar ingeschakelde derden zijn te allen tijde 
gerechtigd tot het inspecteren en onderzoeken van de Producten die 
aan de Contractpartij ter beschikking zijn gesteld. De Contractpartij 
zal in geen geval Mojo Barriers of door haar ingeschakelde derden de 
toegang ontzeggen tot de Locatie(s) waar de Producten zich 
bevinden. 

8.7. Na afloop van de Overeenkomst controleert Mojo Barriers de 
geretourneerde Producten visueel op het moment dat deze de 
opslagplaats van Mojo Barriers hebben bereikt. Als uit deze controle 
blijkt dat niet alle Producten zijn geretourneerd en/of er sprake is van 
beschadiging van de Producten die niet het gevolg is van 
constructiefouten of slijtage als gevolg van het normale gebruik van 
het Product (waarbij de bewijslast ter zake op de Contractpartij rust), 
dan bevestigt Mojo Barriers dit aan de Contractpartij. Mojo Barriers 
blijft te allen tijde gerechtigd om de Contractpartij aansprakelijk te 
stellen voor enige schade die op grond van deze algemene 
voorwaarden voor rekening komt van de Contractpartij, ook indien 
Mojo Barriers niet direct melding maakt van het ontbreken van of 
gebreken aan enige Producten op grond van dit artikellid. 

9.  Diensten: opbouw, Configuratie en transport 

9.1. Aangezien de Contractpartij en de eventuele derde ten behoeve van 
wie de Producten worden gebruikt kennis dragen van de Locatie, de 
daarmee samenhangende omgevingsfactoren zoals de opbouw van 
het terrein en de aard van het evenement of andere gelegenheid 
waarvoor de Producten worden gebruikt, is de Contractpartij zelf 
verantwoordelijk voor de veiligheid en meer in het bijzonder het 
zogenaamde ‘crowd management’. Dit betekent dat de 
Contractpartij zelf zorg dient te dragen voor een veilige Configuratie 
en een veilige opbouw en het gebruik van de Producten. Dit is slechts 
anders indien Partijen daartoe in de Overeenkomst afwijkende 
afspraken maken. 

9.2. Hetgeen is bepaald in artikel 9.1. is ook van toepassing indien Mojo 
Barriers de Producten transporteert, de Configuratie ontwerpt en/of 
helpt bij de opbouw van de Producten. De Contractpartij dient zich er 
te allen tijde van te vergewissen dat de opbouw en het gebruik veilig 
zijn.  

9.3. Mojo Barriers stelt desgewenst een zogenaamde AutoCAD Library ter 
beschikking aan de Contractpartij. Met behulp van deze AutoCAD 
Library kan de Contractpartij een Configuratie ontwerpen. Ook wordt 
daarbij duidelijk hoeveel Producten er nodig zijn voor het opbouwen 
van een dergelijke Configuratie. Deze AutoCAD Library bevat echter 
niet de functionaliteit dat automatisch aangegeven wordt of de 
Producten daadwerkelijk beschikbaar zijn en/of geleverd kunnen 
worden door Mojo Barriers, en of een bepaalde Configuratie veilig 
gebruikt kan worden en meer specifiek of deze overeenstemt met de 
eisen voor een veilig ‘crowd management’. Mojo Barriers is niet 
aansprakelijk voor een Configuratie die is gemaakt met behulp van de 
AutoCAD Library of het uiteindelijke gebruik daarvan door de 

Contractpartij. Indien de Contractpartij vragen heeft over de 
Configuratie of de opbouw van de Producten, dient hij te allen tijde 
contact op te nemen met Mojo Barriers. Ook in het geval van het 
gebruik van de AutoCAD Library geldt artikel 9.1. 

10.  Verzekering / aansprakeli jkheid 

10.1. Mojo Barriers is slechts aansprakelijk voor schade rechtstreeks 
voortvloeiende uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen, 
welke haar kunnen worden toegerekend, en direct verband houden 
met (de uitvoering van) de Overeenkomst. 

10.2. Iedere plicht tot schadevergoeding van Mojo Barriers jegens de 
Contractpartij, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot 
vergoeding van – uitsluitend – de directe schade (als bedoeld in 
artikel 10.6.) en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende 
geval door de verzekeraar van Mojo Barriers wordt uitgekeerd c.q. 
vergoed. Mojo Barriers zal de Contractpartij op verzoek van de 
Contractpartij op de hoogte stellen van het verzekerde bedrag. 

10.3. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mojo 
Barriers, om welke reden dan ook, niet tot uitkering c.q. vergoeding 
over mocht gaan, zoals bedoeld in artikel 10.2., is de eventuele plicht 
tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, van Mojo Barriers 
beperkt tot maximaal het voor de desbetreffende Overeenkomst 
door Mojo Barriers gefactureerde bedrag (exclusief BTW). 

10.4. Indien en voor zover om welke reden dan ook, de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Mojo Barriers niet tot uitkering c.q. 
vergoeding overgaat, zoals bedoeld in artikel 10.2., dan wel de 
beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 10.1. 
en 10.3., in strijd is met dwingendrechtelijke wetgeving of niet door 
de rechter wordt gehonoreerd, en dit zou leiden tot aansprakelijkheid 
van Mojo Barriers, dan is de aansprakelijkheid, althans de plicht tot 
schadevergoeding van Mojo Barriers beperkt tot ten hoogste 
€ 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend EURO). 

10.5. De in artikel 10.1. tot en met 10.4. genoemde 
aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor 
zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
aan de zijde van Mojo Barriers, te bewijzen door de Contractpartij 
tenzij uit de wettelijke verplichte bewijslastverdeling anders volgt.  

10.6. Onder directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden 
wordt uitsluitend verstaan: 

(a) Materiële schade aan de eigendommen van de 
Contractpartij, voor zover deze zijn ontstaan als direct 
gevolg van het schadeveroorzakende feit dat lijdt tot 
schending van de Overeenkomst 

(b) Redelijke kosten die de Contractpartij moet maken 
om de prestatie van Mojo Barriers aan de 
Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze 
vervangende schade wordt echter niet vergoed 
indien de Overeenkomst door of op vordering van de 
Contractpartij wordt ontbonden; 

(c) Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de 
zin van deze algemene voorwaarden; 

(d) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Contractpartij 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade in de zin van deze 
algemene voorwaarden.  



 

 

10.7. Mojo Barriers kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld 
voor c.q. worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte 
en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke 
wetgeving deze uitsluiting, althans een gehele uitsluiting, van (een 
deel van) deze schade niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele 
schade wordt in deze algemene voorwaarden onder andere (doch 
niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, 
gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door 
bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, 
vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of 
de aansprakelijkheid daarvoor, kosten gemaakt ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade. Mocht 
Mojo Barriers toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, dan geldt 
het bepaalde in 10.1. tot en met 10.5., waarbij de genoemde 
beperkingen gelden voor het bedrag van de directe of indirecte 
schade bij elkaar opgeteld. 

10.8. Indien de voorgaande artikelleden om welke reden dan ook rechtens 
geen stand houden, bedraagt de aansprakelijkheid van Mojo Barriers 
voor schade door dood of lichamelijk letsel in totaal nimmer meer 
dan € 1.500.000,- (een miljoen vijfhonderdduizend euro). 

10.9. De aansprakelijkheid van Mojo Barriers wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle 
gevallen slechts indien de Contractpartij Mojo Barriers onverwijld en 
deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn 
ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Mojo Barriers 
ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming 
van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, 
zodat Mojo Barriers in staat is adequaat te reageren. 

10.10. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Mojo Barriers vervalt 
door het enkele verloop van 12 maanden nadat het feit plaatsvond 
waardoor deze vordering is ontstaan 

10.11. De Contractpartij dient alles in het werk te stellen om de schade te 
beperken. Mojo Barriers is in geen geval gehouden over te gaan tot 
het vergoeden van schade die redelijkerwijs voorkomen had kunnen 
worden. 

10.12. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle 
(rechts)personen waarvan de Contractpartij zich ter uitvoering van de 
Overeenkomst bedient. 

10.13. Indien de Contractpartij zorg draagt voor het transport, vrijwaart de 
Contractpartij Mojo Barriers voor schade als gevolg van het transport 
door de Contractpartij of door hem ingeschakelde derden. Tevens 
vrijwaart de Contractpartij Mojo Barriers voor schade als gevolg van 
de opbouw en het gebruik van de Producten of omdat de 
Configuratie, de veiligheid of het ‘crowd management’ gebrekkig 
waren alsmede voor overige schade waarvoor de Contractpartij 
aansprakelijkheid draagt. Mojo Barriers is in een dergelijk geval 
gerechtigd de Contractpartij in vrijwaring op te roepen indien Mojo 
Barriers voor dergelijke schade door een derde wordt aangesproken. 

11.  Overmacht 

11.1. Tekortkomingen van Mojo Barriers in de nakoming van enige 
verplichting jegens de Contractpartij kunnen Mojo Barriers niet 
worden toegerekend indien sprake is van overmacht aan de zijde van 
Mojo Barriers. 

11.2. Van overmacht is in ieder geval (doch niet uitsluitend) sprake indien 
Mojo Barriers wordt geconfronteerd met een door een erkende 
vakbond georganiseerde staking, oorlog, brand bij Mojo Barriers, de 
Locatie of een andere locatie (al dan niet van derden) waar de 
Producten van Mojo Barriers zijn opgeslagen of zich bevinden, 
gebreken in hulp- en transportmiddelen of de onmogelijkheid van 
dergelijke transportmiddelen om de Locatie te bereiken of deze tijdig 

te bereiken of de oude locatie te verlaten, vorst, overstroming, storm, 
ijzel, sneeuw en overige belemmerende weersomstandigheden, 
overmacht van toeleveranciers van Mojo Barriers en indien Mojo 
Barriers in het nakomen van zijn verlichtingen wordt beperkt door 
handelen of nalaten van de (lokale) overheid. 

11.3. Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat het transport van de 
Producten het risico met zich meedraagt dat de Producten niet tijdig 
op de Locatie aankomen, met name in het geval van transport buiten 
Nederland, internationaal transport en/of transport over zee. Indien 
Mojo Barriers het transport verzorgt en de Producten niet tijdig en/of 
volledig kunnen worden geleverd aan de Contractpartij als gevolg 
van onvoorzienbare en niet aan Mojo Barriers toe te rekenen 
problemen bij transport (bijvoorbeeld omdat een schip de haven niet 
in kan of een vrachtwagen of schip kapot gaat), is er sprake van 
overmacht aan de zijde van Mojo Barriers in de zin van dit hoofdstuk 
en is Mojo Barriers derhalve niet aansprakelijk voor enige schade als 
gevolg daarvan.  

12.  Beëindiging van de Voorwaarden en de Overeenkomsten 

12.1. De algemene voorwaarden van Mojo Barriers zijn eeuwigdurend van 
kracht en kunnen niet eenzijdig door de Contractpartij worden 
opgezegd of ontbonden. 

12.2. Mojo Barriers is gerechtigd om Overeenkomsten – zonder opgaaf van 
redenen – op te zeggen bij aangetekend schrijven, met inachtneming 
van een opzegtermijn van 3 maanden. 

12.3. Mojo Barriers is voorts gerechtigd Overeenkomsten met 
onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 

(a) De Contractpartij tekortschiet in de nakoming van 
een verplichting uit de Overeenkomst of deze 
algemene voorwaarden, waaronder begrepen de 
verplichtingen die volgen uit de eventuele bijlagen 
bij een Overeenkomst; 

(b) Het faillissement van de Contractpartij wordt 
aangevraagd dan wel de Contractpartij zelf zijn 
faillissement aanvraagt, of de Contractpartij in staat 
van faillissement wordt verklaard; 

(c) (Voorlopige) surseance van betaling wordt 
aangevraagd of verleend ten aanzien van de 
Contractpartij; 

(d) De Contractpartij overgaat tot staking van (een 
belangrijk deel van) zijn onderneming, waaronder 
begrepen liquidatie van de onderneming of de 
inbreng van de onderneming in een op te richten of 
reeds bestaande vennootschap; 

(e) Een besluit tot ontbinding van de Contractpartij als 
rechtspersoon wordt genomen; 

(f) De Contractpartij de vrije beschikking over (een deel 
van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door 
beslaglegging; 

(g) De Contractpartij tot boedelafstand overgaat; 

(h) Derden, niet zijnde groeps- of 
dochtermaatschappijen als bedoeld in respectievelijk 
de artikelen 2:24b en 2:24a van het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek, direct of indirect zeggenschap 
verkrijgen over de activiteiten van de Contractpartij; 



 

 

(i) Indien de Contractpartij een natuurlijk persoon is, de 
Contractpartij overlijdt. 

12.4. Indien Mojo Barriers besluit tot beëindiging vanwege een van de 
gevallen genoemd in de artikelleden 12.2. en 12.3., is Mojo Barriers 
onder geen beding gehouden de door de Contractpartij geleden 
schade te vergoeden of tot restitutie over te gaan van reeds 
ontvangen gelden. 

12.5. Behoudens hetgeen bepaald in artikel 3.13., is de Contractpartij niet 
gerechtigd een Overeenkomst op te zeggen. 

12.6. Aan de Contractpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van een 
Overeenkomst slechts toe indien Mojo Barriers, na een deugdelijke 
en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling waarbij 
een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de 
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. 

12.7. Indien de Overeenkomst voor zover juridisch mogelijk wordt 
opgezegd of ontbonden, wat daartoe de reden ook is, is Mojo 
Barriers gerechtigd reeds gemaakte kosten en vergoedingen voor de 
(voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, door te 
berekenen aan de Contractpartij. Deze bedragen worden op het 
moment van opzegging of ontbinding direct opeisbaar. 

12.8. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen alle Producten 
die in het kader van de Overeenkomst in het bezit van de 
Contractpartij zijn gesteld, direct aan Mojo Barriers worden 
teruggeleverd, alsmede overige zaken en materialen die toebehoren 
aan Mojo Barriers en die in het kader van een Overeenkomst in het 
bezit van de Contractpartij zijn gesteld. Mojo Barriers is vanwege de 
teruglevering geen vergoeding aan de Contractpartij verschuldigd, 
tenzij Partijen hier Schriftelijk andersluidende afspraken over hebben 
gemaakt.  

13.  Intellectuele Eigendomsrechten 

13.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten en op de krachtens de 
Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten 
en/of Diensten, Configuraties of andere materialen zoals ontwerpen, 
analyses, documentatie, rapporten, gebruiksvoorschriften, 
montageberekeningen, uitvoeringstekeningen, offertes, prijslijsten, 
verpakkingen, etiketten, labels en reclamemateriaal, evenals 
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mojo 
Barriers en haar licentiegever(s). 

13.2. De Contractpartij is enkel gerechtigd tot het gebruik van de 
Intellectuele Eigendomsrechten van Mojo Barriers c.q. haar 
licentiegever(s) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
algemene voorwaarden of de Overeenkomsten. Een dergelijk 
gebruiksrecht voor de Contractpartij is niet-exclusief en niet 
overdraagbaar. 

13.3. Tenzij Mojo Barriers Schriftelijk anders heeft bepaald, is de 
Contractpartij niet gerechtigd tot het openbaar maken en/of 
verveelvoudigen van de materialen als bedoeld in artikel 13.1., met 
uitzondering van de openbaarmaking van de Producten. 

13.4. De Contractpartij garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat 
inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Mojo 
Barriers of van derden van wie Mojo Barriers een licentie heeft 
bedongen, deze rechten ongeldig maakt of de eigendom van de 
rechthebbende en/of het gebruiksrecht van Mojo Barriers van deze 
Intellectuele Eigendomsrechten in gevaar brengt. 

13.5. Het is de Contractpartij niet toegestaan enige aanduiding 
betreffende de Intellectuele Eigendomsrechten van Mojo Barriers op 
de Producten, zoals labels en etiketten, te verwijderen. 

13.6. Indien er Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan die verband 
houden met de Overeenkomsten en voor zover deze rechten geheel 
of gedeeltelijk toekomen aan de Contractpartij, verplicht de 
Contractpartij zich ertoe op eerste verzoek van Mojo Barriers deze 
Intellectuele Eigendomsrechten om niet over te dragen aan Mojo 
Barriers. 

14.  Geheimhouding 

14.1. De Contractpartij is zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst 
tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan hij uit hoofde 
van de Overeenkomst kennisneemt en/of waarvan het vertrouwelijke 
karakter evident is, of waarvan Mojo Barriers heeft aangegeven dat 
het een vertrouwelijk karakter heeft, waaronder in ieder geval 
begrepen de inhoud van de Overeenkomst. 

15.  Varia 

15.1. Mojo Barriers is gerechtigd deze algemene voorwaarden door middel 
van een Schriftelijke kennisgeving aan de Contractpartij eenzijdig aan 
te passen c.q. te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het 
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen ten opzichte 
van de Contractpartij in werking zodra hem de wijziging is 
medegedeeld. Indien de Contractpartij niet kan instemmen met de 
gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij dit binnen 5 Dagen na 
de kennisgeving kenbaar te maken. In dat laatste geval is Mojo 
Barriers gerechtigd geen overeenkomst meer met de Contractpartij 
aan te gaan. 

15.2. Deze algemene voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse als 
de Engelse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze 
versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en 
bindend tussen Partijen. 

15.3. Voor zover in de Offerte wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in 
deze algemene voorwaarden, geldt op dat punt en voor wat betreft 
die Offerte hetgeen is bepaald in de Offerte. 

15.4. De nietigheid of vernietigbaarheid van een clausule in deze algemene 
voorwaarden of de Overeenkomsten heeft niet tot gevolg dat de 
gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst nietig is/zijn. Indien 
sprake is van een nietige clausule dan zullen Partijen in onderling 
overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats 
te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de clausule 
en de algemene voorwaarden of Overeenkomst behouden blijft. 

16.  Rechtskeuze en forumkeuze 

16.1. Op de Overeenkomsten en deze Voorwaarden is Nederlands recht 
van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (de 
United Nations Convention on Contracts for the International Sales of 
Goods) is uitgesloten. 

16.2. Geschillen tussen Partijen voortvloeiende uit, dan wel anderszins 
verband houdende met de Overeenkomsten en/of deze 
Voorwaarden, daaronder begrepen die welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door 
middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien 
Partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden 
berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Mojo Barriers 
ervoor kiest om tegen de Contractpartij te procederen voor de 
bevoegde rechter in enige andere staat of vestigingsplaats. 

 

 


