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1. Getoonde en/of verstrekte brochures, monsters, modellen, opgaven van kleuren, gewichten,
afmetingen, informatie en/of afbeeldingen op de website van Ka&Zo alsmede andere door Ka&Zo
verstrekte gegevens en omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter
aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van Ka&Zo zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. De door Ka&Zo gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen,
offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten
kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties
van ingeschakelde derden.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ka&Zo het recht
bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
4. Ingeval Ka&Zo, tenten, containers, vloerbedekking, vlaggenmasten e.d. dient te plaatsen c.q.
leggen ter uitvoering van de overeenkomst, dient hiervoor een geschikte ondergrond aanwezig te
zijn. Ka&Zo dient tijdig te worden geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de
locatie waar de tenten c.q. containers geplaatst dienen te worden. Er moet voldoende ruimte en
gelegenheid zijn om gehuurde materialen, apparatuur en/of hulpmiddelen tijdig in de ruimte c.q.
op de locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd, te kunnen aan- en afvoeren. De
huurder draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens volledig en juist zijn. De wederpartij
vrijwaart Ka&Zo voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de
gegevens.

5. Ka&Zo behoudt zich het recht om, bij niet en/of onvolledige informatie waaruit vertraging ontstaat,
de overeenkomst éénzijdig op te zeggen, waarbij 100% van de overeengekomen prijs dient te
worden voldaan dan wel de overeengekomen prijs te verhogen naar ratio met het meerwerk.

6. Indien de huurder - om welke reden dan ook - de in gebruik gegeven zaken niet aan Ka&Zo
retourneert, is de huurder verplicht om Ka&Zo, naast de eventueel gederfde winst, een
schadevergoeding te betalen gelijk aan de nieuwwaarde van de in gebruik gegeven zaken.
7. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen
gebruiksperiode, is de huurder - onverminderd het recht van Ka&Zo op volledige
schadevergoeding - een in redelijkheid door Ka&Zo te bepalen vergoeding verschuldigd.

8. De wederpartij vrijwaart Ka&Zo tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit
(het gebruik van) de door Ka&Zo ter beschikking gestelde zaken.
9. De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde eigendom van Ka&Zo. Het is de wederpartij niet
toegestaan derden op de in gebruik gegeven zaken enig recht te verstrekken dan wel de zaken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ka&Zo aan enige derde in gebruik te geven.

10. Annulering door de huurder is slechts mogelijk bij aangetekend schrijven en indien hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan Ka&Zo te betalen:
A. Bij annulering tot 3 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
overeenkomst is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;
B. bij annulering tot 1 maand voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
overeenkomst: 20% van de overeengekomen prijs;
C. bij annulering tot 7 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
overeenkomst: 40% van de overeengekomen prijs;
D. bij annulering tot 2 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
overeenkomst: 60% van de overeengekomen prijs;
E. bij annulering tot één dag voor de overeengekomen datum van uitvoering van de
overeenkomst: 85% van de overeengekomen prijs;
F. bij annulering op de dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen
prijs.
11. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde
prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.
12. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Ka&Zo ter zake.
13. Ka&Zo is niet aansprakelijk voor overmacht die de aflevering of verhuur van materialen
belemmert. Hieronder valt ook de plaatsing en/of verhuur van tenten en/of parasols door bijv.
weersomstandigheden. Ka&Zo houdt zich het recht om bij windkracht 4 à 5, afgegeven door het
KNMI, de plaatsing en/of verhuur van materialen eenzijdig te annuleren.
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