Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
1.2

1.3

1.4

Verhuurder: Synerplay, gevestigd te Hof van Rome 28, 7007 JZ te Doetinchem,
geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 54214254.
Huurder: Iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Synerplay. Tevens
wordt onder huurder verstaan gebruiker van de zaak dan wel de door of namens haar
ingeschakelde personen.
Materiaal: Software, muziekcomputers en andere voorwerpen waaronder, maar niet
uitsluitend, bekabeling, frames, kisten en vormgeving die door Synerplay geleverd
wordt.
Overeenkomst: een huurovereenkomst waarbij Synerplay zich verbindt aan de huurder
een zaak in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Synerplay en huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
is afgeweken.
Synerplay sluit de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van huurder
uitdrukkelijk uit.
Van deze algemene voorwaarden kan door partijen alleen worden afgeweken als zij dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Synerplay waarbij
derden dienen te worden betrokken.
Synerplay behoudt zich het recht voor om werkzaamheden door een derde te laten
verrichten.
Bij tegenstrijdigheid tussen een eventuele overeenkomst en deze algemene
voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald wordt onder "schriftelijk" tevens elektronisch
dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Alle offertes van Synerplay zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
gemeld. Een offerte vervalt indien het product en/of de dienst waarop de offerte
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Aanbiedingen komen te vervallen indien meer dan 14 dagen zijn verstreken zonder dat
acceptatie van de offerte heeft plaatsgevonden.
Synerplay kan niet aan zijn voorstel worden gehouden indien huurder kan begrijpen dat
de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand door akkoord op de offerte door
huurder.
Indien de aanvaarding door huurder (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is Synerplay daaraan niet gebonden.
Synerplay behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een offerte te
wijzigen of in te trekken.
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3.7

Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die huurder verstrekt. Indien deze gegevens op
enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn, komen alle daaruit voortvloeiende
kosten en schade voor rekening van huurder.

Artikel 4 - Voorwerp van de overeenkomst
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

Synerplay stelt de huurder het materiaal ter beschikking dat beschreven wordt in de
overeenkomst.
Huurder is verplicht het materiaal in overeenstemming met de bestemming ervan
behoorlijk en zelf te gebruiken.
Onderverhuur en terbeschikkingstelling van het gehuurde is niet toegestaan.
De huurder is er zich van bewust dat deze overeenkomst hem in geen geval zal toelaten
de eigendom van het materiaal te verwerven. Het materiaal blijft exclusieve eigendom
van Synerplay.
De huurder verbindt er zich bijgevolg toe het materiaal op welke manier dan ook niet
uit te lenen te verhuren, verkopen, vervreemden in gebruik of bewaring te geven of te
bezwaren met enig zekerheids of beperkt recht. Elke vastgestelde en door de huurder
gepleegde inbreuk op deze verbintenis zal aanleiding geven tot een schadevergoeding
zoals in de overeenkomst is bepaald.
De huurder heeft geen enkel recht op de software en muziek die hem uitsluitend voor
eigen gebruik ter beschikking is gesteld.
De vergoeding die aan Synerplay wordt betaald is inclusief het bedrag voor
reproductierechten.
Elke licentie nodig voor het gebruik van Synerplay, anders dan voor
openbaarmakingsrechten, wordt hem slechts verleend voor de duur van de
overeenkomst.
Synerplay is niet verantwoordelijk voor de openbaarmakingsrechten. Huurder dient zelf
zorg te dragen voor de benodigde licenties.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

5.9

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeenkomst.
Huurder en Synerplay kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de
overeenkomst schriftelijk te beëindigen.
Huurder is niet gerechtigd om de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te
zeggen.
Het staat huurder vrij een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds opzeggen. De
opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, met in achtneming van een maand
opzegtermijn. De opzegging dient voor de 1ste van de maand plaats te vinden.
Indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een
schriftelijke aanmaning, binnen een redelijke termijn, niet of niet volledig nakomt, is
Synerplay gerechtigd de overeenkomst, te ontbinden, tenzij deze tekortkoming, gezien
haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Synerplay is in ieder geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden bij tenminste 3
maanden huurachterstand.
Is de nakoming van de verplichtingen door partijen blijvend onmogelijk, dan kan de
overeenkomst worden ontbonden, met in achtneming van artikel 7:210 BW.
De overeenkomst kan door iedere partij direct schriftelijk worden beëindigd indien er
sprake is van faillissement, surseance van betaling of langer dan 1 maand beslag is
gelegd.
Huurder brengt Synerplay van deze situaties onmiddellijk op de hoogte.
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5.10

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Synerplay op de
huurder onmiddellijk opeisbaar. Synerplay is niet aansprakelijk voor enige kosten of
schadevergoeding. Indien ontbinding is toe te rekenen aan huurder, is hij aansprakelijk
voor de door de Synerplay geleden schade.

Artikel 6 - Onderhoud van het materiaal
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

Synerplay verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van de overeenkomst te zorgen
voor het onderhoud van het materiaal dat hij geleverd en geïnstalleerd heeft. Het
onderhoud is ondergeschikt aan het naleven door de huurder van zijn verplichtingen
met betrekking tot gebruiksvoorwaarden van het materiaal.
Het onderhoud en de herstelling van de materialen gedurende de looptijd van de
overeenkomst zijn uitgesloten indien een gebrek bestaat als gevolg van een buiten
komende oorzaak en/of niet aan Synerplay is toe te rekenen, zoals maar nier uitsluitend,
beschadiging van de toestellen rechtstreeks of indirect veroorzaakt door ongevallen,
stoten, vallen, verkeerd gebruik, kortsluiting, blikseminslag, overstroming, brand en in
het algemeen alle andere oorzaken dan die als gevolg van normaal gebruik.
Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van onderhoud,
onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van
huurder.
Het is verboden om onderdelen of voorzieningen toe te voegen of reparaties te
verrichten aan het gehuurde, zonder toestemming van Synerplay.
De huurder is gehouden Synerplay onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder
gebrek, zoals maar niet uitsluitend een probleem, technisch of qua werking, dat aan het
materiaal wordt vastgesteld.

Artikel 7 - Verplichtingen van de huurder
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

Huurder zal als een goed huisvader met het gehuurde omgaan en zal het gehuurde
uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is.
Om de installatie van het materiaal toe te laten in gebruiksomstandigheden conform de
veiligheidsnormen en het gebruik ervan, verplicht de huurder zich ertoe in de nabijheid
van de standplaats van het toestel een elektrische leiding in goede staat aan te brengen,
die gekeurd en conform de geldende normen op de plaats van levering is.
Om de installatie van het materiaal toe te laten in gebruiksomstandigheden conform de
veiligheidsnormen en het gebruik ervan, verplicht de huurder zich ertoe in de nabijheid
van de standplaats van het toestel een stabiele internetverbinding aan te bieden.
De huurder moet toezien op het laten naleven van het eigendomsrecht van Synerplay op
het materiaal dat voorwerp van de overeenkomst is zolang Synerplay feitelijk en fysiek
over dat het genoemde materiaal beschikt.
De huurder moet iedere ministeriële functionaris, iedere belanghebbende derde, in
geval van inbeslagneming, inpandgeving, handeling van tenuitvoerlegging of andere,
meedelen dat het materiaal niet beschikbaar is en eigendom is van Synerplay.
De huurder is de bewaarder van het materiaal dat hem toevertrouwd wordt en is
gehouden de goede staat ervan te verzekeren gedurende de overeenkomst en de
teruggave aan het einde van de overeenkomst.
Geen enkele gebeurtenis, zelfs behorend tot overmacht, zal hem kunnen ontheffen van
zijn verplichtingen ten aanzien hiervan.
In geval van beschadiging, verdwijning of vernietiging van het materiaal, dat niet vooraf
bij levering van het gehuurde is vastgesteld en binnen 7 werkdagen is gereclameerd, zal
aanleiding geven tot een schadevergoeding zoals in de specifieke overeenkomst is
bepaald.
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7.9

7.10
7.11
7.12

Alle schade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan als het niet vooraf bij levering van
het gehuurde is vastgesteld en binnen 7 werkdagen is gereclameerd, rekening houdend
met artikel 7:204 BW.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor Buma/Stemra en Sena muzieklicenties
(openbaarmakingsrechten). Dit kan men via de website mijnlicentie.nl regelen.
Het is als huurder niet toegestaan om streamingsdiensten te gebruiken.
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de controle en juiste werking van systeemeisen
voor het installeren van software dan wel vereisten die nodig zijn om een bepaald
systeem te installeren. Kosten die als gevolg hierdoor zijn ontstaan zijn voor rekening
van huurder.

Artikel 8 - Verantwoordelijkheden van Synerplay
8.1

8.2
8.3

Synerplay verbindt zich ertoe de prestaties te verzekeren die hem toebehoren. Ter
uitvoering van dit contract is Synerplay gehouden tot een resultaatverplichting, wat de
huurder uitdrukkelijk aanvaardt.
Synerplay zorgt voor de herstellingen als gevolg van een normaal gebruik van het
geïnstalleerde materiaal.
Synerplay kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door de huurder,
indien blijkt dat deze niet up-to-date is met de verschuldigde betalingen ter uitvoering
van de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

Levering geschiedt in beginsel ‘af fabriek/winkel/magazijn’, tenzij anders
overeengekomen. Dit houdt in dat het gehuurde kan worden afgehaald of alle kosten
voor transport en bijbehorende verzekering voor huurder zijn.
Huurder is verplicht het materiaal af te nemen op het moment dat Synerplay deze bij
hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop het materiaal door
Synerplay aan huurder volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
Indien huurder afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Synerplay gerechtigd het materiaal
voor rekening en risico van huurder op te slaan.
Indien het materiaal wordt bezorgd, is Synerplay gerechtigd eventuele transport en
verzekeringskosten in rekening te brengen.
Indien Synerplay gegevens van huurder nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de huurder deze gegevens aan Synerplay ter
beschikking heeft gesteld.
Een door Synerplay opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van de termijn moet huurder Synerplay schriftelijk in gebreke
stellen.

Artikel 10 - Oplevering en risico-overgang
10.1

10.2
10.3

Zodra het materiaal door de huurder in ontvangst is genomen, gaat het risico over van
Synerplay naar huurder. Huurder is dus verantwoordelijk voor het materiaal zolang deze
in zijn beheer is.
Huurder wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd,
zie artikel 11.
Synerplay wordt te allen tijde toegang tot zijn eigendommen verschaft.
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Artikel 11 - Onderzoek voor en na huurperiode, reclames
11.1

11.2

11.3
11.4

11.5

11.6
11.7

11.8

Huurder is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken.
Daarbij behoort huurder te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en
kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde
goederen moeten binnen 7 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door
huurder schriftelijk bij Synerplay worden ingediend.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het verhuurde die hem is toe te rekenen.
Alle schade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan als het niet vooraf bij levering van
het gehuurde is vastgesteld en binnen 7 werkdagen is gereclameerd, rekening houdend
met artikel 7:204 BW.
Bij gegrondverklaring binnen de gestelde termijn heeft Synerplay het recht om óf te
herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en huurder een
creditnota te sturen voor dat deel van de huurprijs, daarbij in acht nemend 7:206 lid 3
BW en 7:207 lid 1 BW.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, maat of
afwerking kunnen niet aan Synerplay worden tegengeworpen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere
producten/ diensten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. Na de
termijn van 7 werkdagen worden geen reclames meer geaccepteerd, tenzij er sprake is
van 7:204 BW.
Indien bij retournering van het materiaal schade is geconstateerd dat ten tijde van de
aflevering niet aanwezig was zal een vergoeding m.b.t. de schade worden verhaald met
een minimum zoals in de overeenkomst is bepaald. Indien afwezigheid van het materiaal
blijkt dan zal dat aanleiding geven tot een schadevergoeding zoals in de overeenkomst is
bepaald.

Artikel 12 - Betaling
12.1
12.2
12.3
12.4

12.5
12.6

12.7
12.8

Alle prijzen die Synerplay hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en inclusief overige
kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Synerplay hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Synerplay te allen tijde wijzigen.
Voor ontvangst van het gehuurde vraagt Synerplay een waarborgsom van 6 keer het
maandelijkse tarief over te maken naar NL54 INGB 0008 5407 71 ten name van Synerplay.
Deze som kan worden gevorderd als verrekening van huurachterstand of als er gebreken
zijn die voor rekening van de huurder komen. Een eventueel te betalen
schadevergoeding zoals in andere artikelen omschreven zal met de waarborgsom
worden verrekend.
Er wordt geen rente over de waarborgsom vergoed en wordt teruggestort aan huurder
bij einde huurovereenkomst.
Declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen
hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere
betaaltermijn vermeld is.
De facturatie voor bedrijven begint vanaf de datum van ondertekening. De maandelijkse
of jaarlijkse termijnen zijn bij voorbaat betaalbaar.
Het bedrag van de huur omvat het materiaal, het onderhoud en de wekelijkse
bijwerking van de muzikale database. Deze wekelijkse bijwerking zal door de Synerplay
op afstand via een internetverbinding gebeuren.
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12.9

12.10
12.11

12.12
12.13

12.14
12.15
12.16

Betaalt huurder niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege,
zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is
Synerplay gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat huurder aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
Indien huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening
van de huurder.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
Indien Synerplay echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van de huurder.
In geval van faillissement, beslag langer dan 1 maand of surseance van betaling aan de
zijde van huurder, zijn de vorderingen van Synerplay onmiddellijk opeisbaar.
Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op, tenzij er sprake is van 7:206 lid 3
BW en 7:207 lid 1 BW.

Artikel 13 - Prijsindexering
13.1

13.2

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn
gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Synerplay heeft het recht de aan
huurder te berekenen vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan
de huurder.

Artikel 14 - Verzekering
14.1

14.2
14.3

Huurder verplicht zich het materiaal dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Synerplay die bij de huurder aanwezig
zijn adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere inductie,
brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal en molest.
Huurder geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Eventuele uitkering van vergoeding van schade komt direct toe aan Synerplay.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid schade
15.1

15.2

15.3

Synerplay is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de
overeenkomst.
In het geval dat Synerplay een schadevergoeding verschuldigd is aan huurder bedraagt
de schade niet meer dan het maandelijkse bedrag gedurende de daadwerkelijke
toerekenbare tekortkoming.
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt uitbetaald.
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15.4

15.5

15.6

15.7

Synerplay is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
- bij huurder of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens huurder aan Synerplay;
- juiste werking van systeemeisen voor het installeren van software dan wel vereisten die
nodig zijn om een bepaald systeem te installeren;
- bij huurder of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Synerplay aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Synerplay bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
registers of andere zaken.
Huurder is verplicht om in overleg te treden met Synerplay voordat hij tot
aansprakelijkstelling overgaat. Synerplay heeft te allen tijde het recht door huurder
geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
Synerplay is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter
uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 16 - Overmacht
16.1

16.2

16.3
16.4

Een tekortkoming kan niet aan partijen worden toegerekend, daar de tekortkoming niet
te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet
gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Synerplay een of meerdere
verplichtingen naar huurder niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat Synerplay er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 2 maanden heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Synerplay is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 17 - Vrijwaring
17.1

Huurder vrijwaart Synerplay tegen alle aanspraken van derden, de door Synerplay in
verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit
of verband houden met de werkzaamheden van Synerplay ten behoeve van huurder.

Artikel 18 - Vervaltermijn
18.1

Elk recht van de huurder op schadevergoeding van Synerplay vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uitgesloten.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom
19.1

Synerplay dan wel eventuele licentiegevers behouden zich de rechten en bevoegdheden
voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. De gegevens mogen door huurder enkel voor eigen doeleinden worden
gebruikt.
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Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze
overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Arnhem,
tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Artikel 21 - Wijziging algemene voorwaarden
21.1
21.2
21.3
21.4

Synerplay is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Inhoudelijke wijzigingen zal Synerplay zoveel mogelijk vooraf met huurder bespreken.
Huurder is gerechtigd bij een inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22 - Overgang van rechten
22.1
22.2

Rechten van huurder uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Synerplay.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 23 - Overige bepalingen
23.1

Iedere publicatie in de media, publieke mededeling, of bekendmaking met betrekking
tot deze overeenkomst of gedeelten daarvan, behoeft de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag
worden onthouden tenzij wet- of regelgeving daartoe verplicht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2019.
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