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Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 Arbeidskrachten: personen, al dan niet in dienst bij 

FreshGrooves, die door de Opdrachtgever worden 

gehuurd van FreshGrooves; 

 Derden: alle (rechts)personen die door FreshGrooves 

worden ingezet bij de uitvoering van de 

Overeenkomst; 

 Diensten: de door FreshGrooves aan de 

Opdrachtgever te leveren diensten, onder meer 

bestaande uit het (facilitair en/of technisch) 

begeleiden, opzetten en/of uitvoeren van 

evenementen, het verhuren van Goederen en/of het 

verhuren van Arbeidskrachten; 

 Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever aan 

FreshGrooves ter levering van Diensten. 

 Opdrachtgever: iedere partij die met FreshGrooves 

een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten 

ter zake Diensten; 

 Overeenkomst: de door FreshGrooves met 

Opdrachtgever gesloten overeenkomst van 

Opdracht; 

 Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst 

bij FreshGrooves die door FreshGrooves worden 

ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst; 

 Goederen: de goederen die conform de 

Overeenkomst door FreshGrooves aan 

Opdrachtgever worden geleverd, waaronder maar 

niet beperkt tot kabelgoten, tenten, mobiele 

kantoren, signings, Portacool; 

 FreshGrooves: de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid FreshGrooves B.V., mede 

handelend onder de naam FreshGrooves Event 

Support, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel, onder nummer 67214274; 

 

Artikel 2. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, Diensten, 

opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en facturen 

tussen FreshGrooves en de Opdrachtgever. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of 

andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze 

algemene voorwaarden afwijken van een of meer 

bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de 

bepalingen van de Overeenkomst. 

4. Indien enige bepaling van deze algemene 

voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de 

overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 

5. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd 

door FreshGrooves worden gewijzigd. 

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing 

op aanvullende en/of nieuwe Opdrachten. 

7. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene 

voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

schriftelijk tussen FreshGrooves en de Opdrachtgever 

zijn overeengekomen. 

8. De in het vorige lid bedoelde afwijkingen en/of 

aanvullingen gelden slechts voor desbetreffende 

Opdracht. Voor elke nieuwe/aanvullende Opdracht 

dienen afwijkingen en aanvullingen opnieuw 

schriftelijk te worden overeengekomen. 

9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van 

toepassing op de door FreshGrooves in het kader van 

uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde 

Derden en Personeel.  

Artikel 3. Offertes 

1. De door FreshGrooves aan de Opdrachtgever 

verstrekte offertes zijn steeds vrijblijvend; offertes 

zijn steeds geldig voor veertien (14) dagen, tenzij 

anders aangegeven. FreshGrooves is slechts aan haar 

offerte gebonden indien de Opdrachtgever de offerte 

schriftelijk heeft aanvaard binnen voornoemde 

periode van veertien (14) dagen en de aanvaarding 

schriftelijk door FreshGrooves is bevestigd.  

2. Alle genoemde bedragen in offertes zijn exclusief 

BTW en andere heffingen die van overheidswege 

worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.  

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand (i) na aanvaarding 

van de offerte van FreshGrooves door de 

Opdrachtgever en na bevestiging van de 

Overeenkomst door FreshGrooves of (ii) indien 

FreshGrooves op verzoek van en met medeweten en 

goedkeuring van de Opdrachtgever met de uitvoering 

van de Overeenkomst aanvangt alvorens een 

schriftelijke opdrachtbevestiging is verzonden aan de 

Opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever is verplicht om FreshGrooves tijdig 

alle documenten, informatie, faciliteiten, 

ondersteuning en toegang tot gebouwen, personen 

e.d. te verstrekken, waarvan FreshGrooves aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

Overeenkomst.  

2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst 

benodigde documenten, informatie, faciliteiten en 

ondersteuning niet tijdig door de Opdrachtgever aan 

FreshGrooves is verstrekt, heeft FreshGrooves het 

recht de uitvoering van de Overeenkomst op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten conform de gebruikelijke tarieven van 

FreshGrooves bij de Opdrachtgever in rekening te 

brengen. 

3. Opdrachtgever is jegens aannemer (uitlener) verplicht 

de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of 

waarmee hij de arbeid laat verrichten op zodanige 

wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor 

het verrichten van arbeid zodanige maatregelen te 

treffen en aanwijzingen te verstrekken als 

redelijkerwijs nodig is om te voorkomen, dat de 

ingezette arbeidskracht in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden schade lijdt. 

Opdrachtgever zal aannemer (uitlener) te allen tijde 

vrijwaren tegen aanspraken, welke voortvloeien uit 

(niet-nakoming) van voren bedoelde verplichtingen, 

zoals neergelegd in Boek 7 artikel 658 en verleent 

aannemer(uitlener) de bevoegdheid zijn aanspraken 

aan de direct belanghebbende(n) te cederen, 

respectievelijk mede namens aannemer te gelde te 

maken. 

Aannemer (uitlener) is niet aansprakelijk voor door 

ingezette arbeidskrachten aan derden of de 

opdrachtgever toegebrachte schade. Opdrachtgever 

verbindt zich de aannemer (uitlener) terzake van de 

door de ingezette arbeidskracht toegebrachte schade 

te vrijwaren voor aanspraken van derden. 

4. Gehuurde Goederen dienen bij het einde van de 

Overeenkomst in dezelfde staat als bij de levering op 
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kosten van de Opdrachtgever aan FreshGrooves 

worden geretourneerd (behoudens normale slijtage).  

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 

1. FreshGrooves zal de Overeenkomst naar beste inzicht 

en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat 

moment bekende stand der wetenschap. 

2. FreshGrooves garandeert dat de Goederen de 

eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik 

nodig zijn.  

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

Overeenkomst dit vereist, heeft FreshGrooves het 

recht om zonder voorafgaande toestemming van 

Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door Derden. 

4. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de 

Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd door 

FreshGrooves, kan FreshGrooves de uitvoering van die 

onderdelen die tot een volgende fase behoren 

opschorten tot Opdrachtgever de resultaten van de 

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

 

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de voorbereiding dan wel uitvoering van 

de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering van de Overeenkomst het noodzakelijk is 

om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 

aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling 

overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst 

wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

overeengekomen tijdstip van voltooiing van de 

Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. 

FreshGrooves zal de Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk het gewijzigde tijdstip mededelen.  

3. De wijzigingen en/of de aanvullingen op de 

Overeenkomst en de (mogelijke) kosten en gevolgen 

daarvan zullen schriftelijk door FreshGrooves aan de 

Opdrachtgever worden bevestigd. Indien een vaste 

vergoeding is overeengekomen zal FreshGrooves 

daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of 

aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding 

van deze vergoeding tot gevolg heeft.  

4. In afwijking van lid 3 zal FreshGrooves geen 

meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 

wijziging of aanvulling het gevolg is van 

omstandigheden die aan FreshGrooves worden 

toegerekend. 

 

Artikel 8. Contractsduur; uitvoeringstermijn 

1. Termijnen voor de voltooiing van de Diensten zoals 

opgenomen in de Overeenkomst zijn nimmer een 

fatale termijn tenzij expliciet anders 

overeengekomen. De enkele overschrijding van een 

overeengekomen termijn zal geen verzuim van 

FreshGrooves opleveren.  

2. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen 

zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn schriftelijk te 

verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke 

termijn zal plaatsvinden. 

 

Artikel 9. Levering 

1. Levering van de Diensten zal plaatsvinden op de in de 

Overeenkomst opgenomen locatie(s). Als er geen 

specifieke locatie is overeengekomen zal levering 

plaatsvinden op de locatie van de Opdrachtgever.  

2. Het staat FreshGrooves vrij om de Diensten in fasen 

te leveren. FreshGrooves heeft het recht om deze 

deelleveringen afzonderlijk te factureren.  

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen de 

kosten van levering voor rekening van de 

Opdrachtgever.  

4. De geleverde Diensten zijn voor rekening en risico 

van de Opdrachtgever vanaf het moment dat de 

Diensten zijn geleverd.  

5. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven 

eigendom van FreshGrooves, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen..   

 

Artikel 10. Annulering en Tussentijdse beëindiging 

1. Annulering van de Opdracht door de Opdrachtgever is 

slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

a. annulering tot éénentwintig (21) dagen 

voorafgaande aan de overeengekomen 

aanvangsdatum voor de uitvoering van de 

Diensten, leidt tot verschuldigdheid van 50% van 

de overeengekomen vergoeding door de 

Opdrachtgever; 

b. annulering tussen éénentwintig (21) en veertien 

(14) dagen voorafgaande aan de 

overeengekomen aanvangsdatum voor de 

uitvoering van de Diensten, leidt tot 

verschuldigdheid van 75% van de 

overeengekomen vergoeding door de 

Opdrachtgever; 

c. annulering tussen veertien (14) en één (1) dag 

voorafgaande aan de overeengekomen 

aanvangsdatum voor de uitvoering van de 

Diensten, leidt tot verschuldigdheid van 100% 

van de overeengekomen vergoeding door de 

Opdrachtgever. 

2. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst (na 

aanvang van de uitvoering) is in beginsel niet 

mogelijk, tenzij de Opdrachtgever 100% van de 

overeengekomen vergoeding aan FreshGrooves 

betaalt.  

 

Artikel 11. Onmiddellijke Beëindiging 

1. FreshGrooves en de Opdrachtgever zijn gerechtigd de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet 

nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn 

gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de 

daarvoor gestelde redelijke termijn. 

2. FreshGrooves en de Opdrachtgever zijn voorts 

gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen, zonder dat een 

ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere 

partij: 

a. surséance van betaling aanvraagt of indien deze 

aan haar wordt verleend; 

b. haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het 

faillissement aanvraagt, dan wel in staat van 

faillissement wordt verklaard; 

c. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een 

aanvraag voor wordt ingediend; 

d. onder curatele wordt gesteld; 

e. op een aanmerkelijk deel van zijn/haar 

bezittingen executoriaal beslag wordt gelegd 

dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet 
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binnen dertig (30) dagen na de beslaglegging 

wordt opgeheven. 

 

Artikel 12. Vergoedingen 

1. Indien tussen partijen geen vaste vergoeding is 

overeengekomen, zal de vergoeding worden 

vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. De 

vergoeding wordt alsdan berekend volgens de 

gebruikelijke tarieven van FreshGrooves, tenzij een 

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

2. FreshGrooves mag prijsstijgingen doorberekenen, 

indien FreshGrooves kan aantonen dat zich tussen het 

moment van haar offerte en de levering significante 

prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van 

bijvoorbeeld lonen. 

3. Eventuele kosten van herstel van verhuurde Goederen 

alsmede verloren geraakte Goederen (ongeacht de 

oorzaak daarvan) komen voor rekening van de 

Opdrachtgever en zullen door FreshGrooves bij de 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 13. Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 

betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum, op een door FreshGrooves aan te geven 

wijze. 

2. Na het verstrijken van voornoemde termijn van 

veertien (14) dagen is de Opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een 

ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is over 

het openstaande bedrag een rente van één procent 

(1%) per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke 

(handels)rente in de zin van artikel 6:119(a) BW hoger 

is in welk geval deze wettelijke (handels)rente geldt. 

In dit geval is FreshGrooves tevens gerechtigd de 

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

3. In het geval de Opdrachtgever in gebreke of in 

verzuim is met het nakomen van één of meer van 

zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke 

kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten 

rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 

4. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur 

dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de 

factuurdatum schriftelijk aan FreshGrooves kenbaar te 

worden gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of 

aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van 

Opdrachtgever op grond van de factuur onverlet. 

5. De Opdrachtgever heeft geen recht enige betaling aan 

FreshGrooves op te schorten of te verrekenen, tenzij 

de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is. 

6. FreshGrooves is te allen tijde gerechtigd op haar 

eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen 

van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen 

en/of tussentijdse betalingen, een en ander te 

bepalen door FreshGrooves. 

7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken 

steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats 

van opeisbare facturen die het langst open staan. 

 

Artikel 14. Onmiddellijke opeisbaarheid 

1. De vorderingen van FreshGrooves op de 

Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de 

volgende situaties: 

a. indien FreshGrooves goede grond te vrezen heeft 

dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen 

uit de Overeenkomst zal voldoen; 

b. indien de Opdrachtgever na een verzoek daartoe 

van FreshGrooves weigert om zekerheid te 

verstrekken voor de nakoming van zijn/haar 

verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel de 

door de Opdrachtgever afgegeven zekerheid 

onvoldoende is en de Opdrachtgever weigerachtig 

is om aanvullende zekerheden te verstrekken; 

c. in geval van liquidatie, faillissement of surseance 

van betaling van de Opdrachtgever. 

2. In de genoemde situaties is FreshGrooves bevoegd de 

verdere uitvoering van de Overeenkomst op te 

schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van 

de Overeenkomst over te gaan, één en ander 

onverminderd het recht van FreshGrooves om 

schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 15. Klachten  

1. Klachten over de Producten en/of Diensten dienen 

door de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, 

doch uiterlijk binnen 1 werkdag na levering van de 

Producten en/of Diensten, dan wel de levering van 

een onderdeel hiervan, schriftelijk te worden gemeld 

aan FreshGrooves. Indien de Opdrachtgever niet tijdig 

klaagt bij FreshGrooves wordt geacht dat de 

Opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd.  

2. Indien een klacht gegrond is, zal FreshGrooves de 

Producten en/of Diensten alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 

Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 

laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk 

kenbaar te worden gemaakt.  

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 

Producten en/of Diensten niet meer mogelijk is, zal 

FreshGrooves slechts aansprakelijk zijn binnen de 

grenzen van artikel 18. 

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom 

1. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht 

binnen de doelstelling van de Overeenkomst en 

nimmer het eigendom over de door FreshGrooves 

geleverde Producten en/of Diensten. Verlening van 

(gebruiks-) rechten uit hoofde van deze Overeenkomst 

geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle 

vorderingen van FreshGrooves op de Opdrachtgever 

zijn voldaan.  

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 

komen alle intellectuele eigendomsrechten ten 

aanzien van de Producten en/of Diensten (zoals 

beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, 

schetsen, tekeningen, merken, modellen, software en 

dergelijke) toe aan FreshGrooves of diens 

licentiegevers, ongeacht of dit in het aan de 

Opdrachtgever geleverde Product verwerkt is. 

3. Alle door FreshGrooves aan de Opdrachtgever 

verstrekte documenten, zoals ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, merken, e.d. zijn uitsluitend bestemd om 

te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de 

Opdrachtgever niet toegestaan– al dan niet in 

gewijzigde vorm - zonder voorafgaande toestemming 

van FreshGrooves de door FreshGrooves geleverde 

Producten dan wel documenten te verveelvoudigen, 

openbaar te maken of ter kennis van derden te 

brengen. Bij geheel of gedeeltelijke overtreding 

hiervan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van 

FreshGrooves een terstond en zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend 

euro) voor elke overtreding, en van € 500 (zegge: 
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vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding 

voortduurt, onverminderd het recht van FreshGrooves 

om daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van 

de (werkelijk) geleden schade.  

4. FreshGrooves heeft het recht de ten gevolge van de 

uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis, 

voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover 

hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van 

derden wordt gebracht. 

5. FreshGrooves mag te allen tijde haar naam vermelden 

in of op Producten die aan de Opdrachtgever worden 

geleverd. FreshGrooves zal, indien FreshGrooves 

zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk 

voorzien van het symbool ©, de naam van 

FreshGrooves en het jaar van de eerste 

openbaarmaking. 

 

Artikel 17. Anti-wervingsbeding 

1.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de 

Overeenkomst alsmede gedurende één (1) jaar na 

beëindiging van de Overeenkomst, werknemers van 

FreshGrooves die bij de uitvoering van de 

Overeenkomst zijn ingezet zakelijke voorstellen te 

doen, in het bijzonder deze werknemers te bewegen 

de arbeidsovereenkomst met FreshGrooves te 

beëindigen, en op enige wijze verbonden te raken aan 

de zakelijke activiteiten, waarbij de FreshGrooves is 

betrokken, één en ander in de ruimste zin des woords.  

2.Als de Opdrachtgever met hem door FreshGrooves ter 

beschikking gesteld Personeel en/of Arbeidskracht, 

niet zijnde werknemer, rechtstreeks een 

arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige 

arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij FreshGrooves 

daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen 

treden vervolgens in overleg om de wens van de 

Opdrachtgever te bespreken. 

3.Bij geheel of gedeeltelijke overtreding van dit artikel 

verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van 

FreshGrooves een terstond en zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend 

euro) voor elke overtreding, en van € 500 (zegge: 

vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding 

voortduurt, onverminderd het recht van FreshGrooves 

om daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van 

de (werkelijk) geleden schade. 

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid 

1. De totale contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid van FreshGrooves ter zake van 

iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van 

directe schade en tot maximaal 50% van de 

factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat 

gedeelte van de Overeenkomst waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

2. FreshGrooves is, voor zover nodig in afwijking van het 

bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade 

(geleden door de Opdrachtgever zelf dan wel een 

derde) die: 

a. het gevolg is van een gebeurtenis die direct of 

indirect verband houdt met een terroristische 

aanslag; 

b. bij een correcte uitvoering van de Overeenkomst 

onvermijdelijk is; 

c. het gevolg is van de door omstandigheden 

geëiste spoed; 

d. het gevolg is van door of namens de 

Opdrachtgever verstrekte (onjuiste) gegevens, 

documenten en informatie; 

e. het gevolg is van onjuistheden en/of 

onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de 

verzending of overdracht van gegevens, 

documenten en informatie door de 

Opdrachtgever aan FreshGrooves als gevolg van 

een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het 

daarbij door de Opdrachtgever gehanteerde 

communicatiemiddel; 

f. is veroorzaakt door Personeel en/of 

Arbeidskrachten die door FreshGrooves bij de 

uitvoering van de Overeenkomst is/zijn ingezet. 

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van 

de aansprakelijkheid komt te vervallen indien en 

slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet 

of bewuste roekeloosheid van FreshGrooves. 

4. Aansprakelijkheid van FreshGrooves voor indirecte 

schade, daaronder in ieder geval begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is te 

allen tijde uitgesloten.  

5. Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in 

mindering strekken op eventuele verplichtingen uit 

ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 

6:271 BW. 

6. Aansprakelijkheid van FreshGrooves wegens een 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 

kan slechts ontstaan indien en wanneer 

Opdrachtgever FreshGrooves onverwijld en deugdelijk 

schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een 

redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming 

heeft gesteld en FreshGrooves ook na die termijn 

toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen 

tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een 

zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 

tekortkoming te bevatten die FreshGrooves in staat 

stelt adequaat te reageren. 

 

Artikel 19. Vrijwaringen Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever vrijwaart FreshGrooves voor 

aanspraken van derden met betrekking tot (i) rechten 

van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever 

verstrekte documenten, materialen en gegevens, die 

bij de uitvoering van de Overeenkomst worden 

gebruikt en (ii) schade die door Personeel en/of 

Arbeidskrachten wordt veroorzaakt bij derden. 

2. Indien de Opdrachtgever aan FreshGrooves 

informatiedragers, elektronische bestanden of 

software verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat 

deze informatiedragers, elektronische bestanden of 

software vrij zijn van virussen en bestanden. 

3. De Opdrachtgever vrijwaart FreshGrooves voor 

eventuele aanspraken van derden, daaronder 

begrepen personen werkzaam bij de Opdrachtgever, 

die in verband met of als gevolg van de uitvoering van 

de Overeenkomst (ook terzake van de door de 

Arbeidskrachten en/of Personeel toegebrachte) 

schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk 

aan FreshGrooves kan worden toegerekend. 

Opdrachtgever zal zijn aansprakelijkheidsverzekering 

hiermee uitbreiden. 

4. De Opdrachtgever vrijwaart FreshGrooves voor alle 

aanspraken van Arbeidskrachten en/of Personeel als 

gevolg van de niet-nakoming van de verplichtingen als 

bepaald in artikel 5.3 door de Opdrachtgever (zoals 

neergelegd in artikel 7: 658 BW). De Opdrachtgever 

verleent FreshGrooves hierbij de bevoegdheid om 

haar aanspraak op de Opdrachtgever aan de 

betreffende arbeidskracht(en) te cederen, 
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respectievelijk mede namens FreshGrooves te gelde te 

maken.  

 

Artikel 20. Geheimhouding 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de 

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. 

 

Artikel 21. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene 

voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 

buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 

waarop FreshGrooves geen invloed kan uitoefenen, 

doch waardoor FreshGrooves niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen.  

2. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, 

is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van 

overmacht bij FreshGrooves in de volgende situaties: 

staking van het Personeel, files, storingen in het 

computernetwerk van FreshGrooves, storingen in de 

stroomvoorziening op de overeengekomen locatie van 

levering, het niet beschikbaar zijn van faciliteiten en 

installaties voor benodigde infrastructuur, het niet 

tijdig beschikken over van de Opdrachtgever 

benodigde informatie, materialen en mensen, in- en 

exportverboden, ongevallen, ontploffingen, molest en 

brand, extreme weersomstandigheden. 

3. FreshGrooves heeft ook het recht zich op overmacht 

te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 

nakoming verhindert, intreedt nadat FreshGrooves 

haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 

FreshGrooves opgeschort. Indien de periode waarin 

door overmacht nakoming van de verplichtingen door 

FreshGrooves niet mogelijk is langer duurt dan twee 

(2) maanden zijn beide partijen bevoegd de 

Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval 

een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

5. Indien FreshGrooves bij het intreden van overmacht al 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of 

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 

voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. 

uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de 

Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, 

tenzij het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel 

geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en Geschillen 

1. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. 

2. In geval van geschillen tussen partijen is rechtbank te 

Eindhoven bij uitsluiting bevoegd deze geschillen te 

beslechten.  


