ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
inzake verhuur door Paylogic aan Merchant en betreffen de in deze
Algemene Voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
In geval de Algemene Voorwaarden van Paylogic conflicteren met de
Algemene Voorwaarden van Merchant prevaleren de Algemene
Voorwaarden van Paylogic.
Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht
blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van de
Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en)
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
2. De overeenkomst
De inhoud van de overeenkomst tussen u en ons wordt bepaald door de
voorwaarden in de Huurovereenkomst alsmede door deze Algemene
Voorwaarden. Het geheel van voorwaarden wordt aangeduid met: de
Overeenkomst. De Overeenkomst vervangt alle eerdere voorwaarden
betrekking hebbend op de verhuur aan u door Paylogic.
3. Definities
Paylogic
:
ofwel “wij”, “ons” en “onze” hebben betrekking op Paylogic Event
Services B.V.; 
Apparatuur
:
alle (elektrische) apparatuur op het gebied van
barcodescanners, industriële computers, telecommunicatieapparatuur en
overige apparatuur die Paylogic voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede
alle bij de voornoemde zaken behorende accessoires, bekabeling,
verpakkingsmateriaal en ruimtes. 
Merchant(s)
:
ofwel “u” en “uw” hebben
betrekking tot het bedrijf dat de Huurovereenkomst heeft ondertekend.
Overdrachtsperiode
: 
de periode voor aanvang en na afloop van de
Huurperiode waarin de Apparatuur wordt gehaald dan wel geretourneerd
door Merchant.
4. Huurperiode
(1) De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt
een minimale huurperiode van één dag. De huurperiode vangt aan en
eindigt op de datum zoals vermeld op de Huurovereenkomst.
(2) De Overdrachtsperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van
het Ontvangstformulier en eindigt op het tijdstip van controle en
ondertekening van het Retourformulier.
(3) De Overdrachtsperiode vangt aan vanaf 15:00 op de kalenderdag voor
de eerste dag van de Huurperiode en eindigt om 12:00 op de kalenderdag
na de laatste dag van de Huurperiode.
(4) Wanneer de huurtermijn wordt overschreden, worden er extra kosten
in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per dag.
(5) Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden wordt
het totale huurbedrag, inclusief de extra huururen, verhoogd met 25%.
(6) Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht wordt
het aankoopbedrag van de apparatuur in zijn geheel verhaald op de
huurder.
5. Tarieven en betalingscondities
(1) De van toepassing zijnde tarieven zijn vermeld in de Huurovereenkomst.
De verhuurprijzen luiden in EURO en zijn exclusief 21,0% BTW.
(2) De totale kosten voortvloeiend uit deze overeenkomst worden in de
periodieke doorbetaling door Paylogic aan Merchant verrekend, tenzij
expliciet anders overeengekomen.
(3) Merchant staat middels zijn tegoeden bij Paylogic, zijnde de gelden
voortvloeiend uit betalingen van afnemers aan Merchant, borg voor de
volledige aankoopwaarde van de Apparatuur, zoals vermeld in de
Huurovereenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud
(1) In bruikleen zijnde Apparatuur van welke aard dan ook blijven
eigendom van Paylogic in volle rechten.
(2) Levering van de Apparatuur vindt plaats door transport van Paylogic of
Merchant zelf. Beschadiging tijdens transport door Merchant zijn voor de
rekening van Merchant.
7. Aansprakelijkheid
(1) Paylogic is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de huurder en anderen, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld onzerzijds. Paylogic is niet aansprakelijk voor
gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en
stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door huurder
ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of
door de zaken zelf.
(2) Paylogic is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord
functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte
randapparatuur of voor uitvallen of onbereikbaarheid van haar systeem.
Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen
in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met
telecommunicatiebedrijven,
storingen
in
het
gebruikte
telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van
de elektriciteit, en andere storingen. Ook is Paylogic niet aansprakelijk
voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke
onbereikbaarheid van Paylogic wegens onderhoud of anderszins.
(3) Merchant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die
derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons
mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de
betreffende schade en kosten voor rekening van de huurder komen.
(4) Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan,
ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van
Merchant.
(5) Paylogic is gerechtigd aanspraak te maken op de borg, zoals
beschreven in Artikel 5.3, in alle gevallen van schade, verlies of diefstal
van de Apparatuur wanneer de Apparatuur in bruikleen is van Merchant
tijdens het voorval welke schade, verlies of diefstal tot gevolge heeft.
(6) Ingeval van verlies, diefstal of schade dient Merchant (i) Paylogic
binnen 1 kalenderdag schriftelijk of telefonisch in te lichten, (ii) in geval
van verlies of diefstal tevens aangifte te doen bij de politie.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
(1) Op de Overeenkomst tussen Paylogic en Merchant en al hetgeen
daaruit voortvloeit is het Nederlands recht van toepassing.
(2) Alle geschillen tussen Paylogic en Merchant die mochten ontstaan en
waarover niet in onderling overleg en binnen een redelijke termijn een
oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Van een geschil is sprake als een
der Partijen stelt dat zulks het geval is.
9. Tekeningsbevoegdheid
U verklaart dat de persoon die het Aanvraagformulier heeft ondertekend
onbeperkt bevoegd is om namens u de Overeenkomst aan te gaan.
10. Kennisgeving
Wij zenden alle schriftelijke mededelingen aan u naar het adres dat op
het Aanvraagformulier is vermeld. U bent gehouden om adres- of andere
wijzigingen (b.v. het openen van nieuwe filialen of wijzigingen in de
zeggenschap of hoedanigheid van een Onderneming) onmiddellijk aan
ons door te geven.
U dient alle schriftelijke mededelingen te richten aan: Paylogic Nederland
B.V., Afdeling Juridische Zaken, Postbus 1231, 9701 BE Groningen
(Nieuwe Boteringestraat 28-30, 9712 PM Groningen).

