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ALGEMENE LEVERINGS‐ EN BETALINGSVOORWAARDEN REPLIFACT MEDIA B.V. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Brabant, te Eindhoven,  

onder nummer 53969383 
 
Replifact Media B.V. 
Ambachtsweg 10 
5531 AC  BLADEL 
KvK nr.: 53969383 
 
 
1. Algemeen 
 
Deze  algemene  leverings‐  en  betalingsvoorwaarden  zijn  ‐ongeacht  enig  andersluidend  beding  in  enige  van 
afnemer  of  derden  afkomstig  document  van  welke  datum  ook‐,  van  toepassing  op  alle  offertes,  orders, 
orderbevestigingen,  overeenkomsten,  producten,  diensten  en  leveringen  van,  respectievelijk  aan  Replifact 
Media B.V.. 
 
Deze voorwaarden worden bij elke offerte van Replifact Media B.V. meegezonden; worden op eerste verzoek  
kosteloos toegezonden; en zijn te raadplegen op de website van Replifact Media B.V.: www.Replifact.nl.  
 
Door het geven of aannemen van een order aan of van Replifact Media B.V. verklaart de afnemer van Replifact 
Media B.V. of  leverancier aan Replifact Media B.V. deze algemene  leverings‐ en betalingsvoorwaarden vooraf 
ontvangen te hebben en verklaart deze zich akkoord met de toepasselijkheid hiervan. 
 
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Replifact 
Media B.V. schriftelijk aan leverancier c.q. aan afnemer zijn bevestigd. 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
‐Afnemer:  iedere  (rechts)persoon  die  aan  Replifact  Media  B.V.  een  opdracht  geeft  tot  het  leveren  van 
producten of diensten; ook opdrachtgever genoemd. 
‐Leverancier:  iedere  (rechts)persoon die met Replifact Media B.V.  een overeenkomst  sluit  voor  levering  van 
goederen of diensten aan Replifact Media BV. 
‐Order: een schriftelijke opdracht tot levering van producten of diensten; ook overeenkomst genoemd. 
‐Voorwaarden: De meest recente versie van deze leverings‐ en betalingsvoorwaarden. 
 
Replifact Media B.V. zal zorgdragen dat alle door haar verstrekte informatie en uitingen zo nauwkeurig mogelijk 
zijn opgesteld, desalniettemin is de verstrekte informatie niet bindend. 
Replifact Media B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige type‐, druk of soortgelijke fouten  in 
deze haar uitingen. 
 
2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst 
 
Alle  aanbiedingen  en  offertes  door  Replifact  Media  B.V.  zijn  vrijblijvend  tenzij  schriftelijk  anders  is 
overeengekomen. De door Replifact Media B.V. gehanteerde prijzen in haar offertes en opdrachtbevestigingen 
luiden  in  Euro’s    en  zijn  exclusief  BTW,  exclusief  eventueel  verschuldigde  auteursrechten  en  royalties,  en 
exclusief  eventuele  andere  van  (semi)overheidswege  opgelegde  heffingen  en  leges,  tenzij  expliciet  anders 
vermeld.   
 
Aanbiedingen blijven 1 maand geldig, vanaf de datum die op de offerte staat vermeld, tenzij expliciet anders 
vermeld. 
 
Een overeenkomst komt tot stand door het geven van een order. De order wordt door Replifact Media B.V.  of 
door de afnemer schriftelijk gegeven.  Indien de order mondeling door een afnemer wordt gegeven volgt een 
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schriftelijke bevestiging daarvan door Replifact Media B.V.,  tot aan welk moment de uitvoering van de order 
wordt opgeschort.  
 
Replifact Media B.V. behoudt zich het recht voor om, indien in de periode gelegen tussen het tijdstip waarop de 
overeenkomst tot stand is gekomen en het tijdstip waarop het product wordt geleverd, de productiekosten zijn 
gestegen of (aanvullende) belasting, accijns of andere toeslagen zijn verhoogd, deze aanvullende kosten aan de 
afnemer door te belasten.  Replifact Media B.V.zal de afnemer hierover schriftelijk informeren. 
 
3. Levering en risico‐overgang  
 
Replifact Media B.V. zal de bestelde zaken en/of diensten zoveel mogelijk  leveren en/of uitvoeren binnen de 
door haar aangeven termijn. Replifact Media B.V. heeft steeds de bevoegdheid om maximaal 5% over of onder 
te leveren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hierbij worden de daadwerkelijk geleverde aantallen 
in rekening gebracht.  
 
Levering aan Replifact Media B.V. zal “D.D.P.” (Delivered Duty Paid) geschieden ten kantore van Replifact Media 
B.V..  Hierbij  dient  een  paklijst  te  worden  verstrekt  aan  Replifact  Media  B.V.  welke  ten  minste  het  (de) 
ordernummer(s),  het (de) itemnummer(s),  de aantallen en de omschrijving vermeldt.  
Levering  door Replifact Media B.V.  zal  “Af  Fabriek”  geschieden op de overeengekomen plaats  van  levering. 
Hierbij wordt een paklijst verstrekt door Replifact Media B.V. welke ten minste het (de) ordernummer(s),   het 
(de) itemnummer(s),  de aantallen en de omschrijving vermeldt.  
 
De op de opdrachtbevestiging overeengekomen    leverdatum  is slechts een redelijke benadering, zodat zij niet 
geldt  als  uiterste  termijn  en  Replifact Media  B.V.  gerechtigd  is  om  omstreeks  de  overeengekomen  tijd  te 
leveren. 
 
Afwijkingen van bronmaterialen ten opzichte van de opgegeven specificaties en afwijkingen in de aanleverdata 
van de bronmaterialen kunnen  leiden tot aanpassing van de  levertijd. Replifact Media B.V. zal  in dat geval de 
afnemer mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte stellen van de verwachte nieuwe leverdatum. 
 
In  geval  van  vertraagde  levering aan  een  afnemer,  kan deze  geen  aanspraak maken op een  vergoeding  van 
welke  aard  dan  ook  en  bovendien  is  het  aan  de  afnemer  niet  toegestaan  zijn  verplichtingen  uit  de 
overeenkomst met Replifact Media B.V. op te schorten of niet na te komen. 
 
Eventueel  transport  geschiedt  voor  rekening  en  risico  van  de  afnemer;  producten  die  in  opdracht  van  de 
afnemer bij derden zijn ondergebracht staan daar voor rekening en risico van de afnemer. 
 
De door Replifact Media B.V. geleverde zaken zijn vanaf het moment van levering voor risico van de afnemer, 
ongeacht of de eigendom daarvan op dat moment is overgegaan.  
 
4. Betaling 
 
De betaling aan Replifact Media B.V. van de producten of diensten dient  steeds à contant  te geschieden bij 
levering, of door storting op een door Replifact Media B.V. aan te wijzen bank‐ of gironummer binnen 8 dagen 
na factuurdatum,   zonder dat van de zijde van de afnemer enig beroep op korting verrekening of opschorting 
gedaan kan worden.  
 
Ingeval  van  niet‐tijdige  betaling  is  afnemer  van  rechtswege  in  verzuim  en  gaat  de wettelijke  rente  over  de 
openstaande vordering lopen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voorts voor rekening 
van de schuldenaar, met een minimum van € 500,=.  
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Replifact Media B.V. kan schriftelijk met de afnemer overeenkomen dat deze een voorschot op de eindbetaling 
dan wel de volledige eindbetaling zal voldoen bij bevestiging van de overeenkomst tussen Replifact Media B.V. 
en de afnemer of bij aanvang van de werkzaamheden. 
 
Replifact Media B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat al 
haar vorderingen op de afnemer volledig zijn voldaan. 
 
Protest  tegen  de  hoogte  van  het  factuurbedrag  dient  binnen  drie  dagen na  de  factuurdatum  schriftelijk  en 
gemotiveerd bij Replifact Media B.V. kenbaar gemaakt te worden. Protest ontslaat de afnemer niet van enige 
betalingsverplichting.  
 
5. Eigendomsovergang 
 
Eigendom van het geleverde gaat pas over van Replifact Media B.V. op de afnemer, zodra het  factuurbedrag 
voor de betreffende levering, eventueel vermeerderd met aanvullende kosten, volledig is voldaan. 
 
Totdat  de  eigendom  op  afnemer  is  overgegaan  is  deze  niet  bevoegd  geleverde  zaken  te  vervreemden,  te 
bezwaren, te verhuren of op welke wijze dan ook buiten zijn bedrijf en/of invloedsfeer te brengen. De afnemer 
dient in dat geval voorts zorg te dragen voor een afdoende waarmerking van de aan hem geleverde maar niet 
aan hem in eigendom toebehorende zaken en hierbij tevens vermenging met andere zaken tegen te gaan. 
 
6. Garantie en reclame 
 
Terzake  van  de  levering  van  zaken  en  diensten,  neemt  Replifact Media  B.V.  tegenover  haar  afnemer  die 
garanties op zich, welke haar eigen  leverancier tegenover Replifact Media B.V. op zich neemt, geheel volgens 
dezelfde voorwaarden.  
 
De garantieverplichting van Replifact Media B.V. houdt in dat zij bij bewezen gebreken aan de geleverde zaken 
deze  zo  spoedig mogelijk  voor  eigen  rekening herstelt of dat  zij  gebrekkige  zaken  vervangt of  vergoedt Een 
eventuele  vergoeding  zal maximaal de door de  afnemer betaalde nettoprijs  voor het product bedragen. De 
garantieverplichting geldt uitsluitend als de bewezen gebreken binnen acht dagen na  levering schriftelijk aan 
Replifact Media B.V. worden gemeld, de gebreken door Replifact Media B.V. worden geaccepteerd en gegrond 
bevonden  en mits de  afnemer  tijdig en  volledig  aan  zijn betalingsverplichtingen  jegens Replifact Media B.V. 
heeft voldaan.  
 
De  garantieverplichtingen  vervallen  indien  enige nabewerkingen, wijzigingen  of  reparaties  aan de  geleverde 
zaken zijn uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van Replifact Media B.V..  
 
Indien de door de opdrachtgever aangeleverde (bron)materialen niet voldoen aan de door Replifact Media B.V.  
gevraagde specificaties en indien Replifact media B.V. alsdan op verzoek van de afnemer toch uitvoering geeft 
aan diens opdracht,  is Replifact Media B.V. nimmer aansprakelijk voor het  resultaat en nimmer aansprakelijk 
voor enige schade bij de afnemer of bij derden tengevolge van een mindere kwaliteit van het product.   
 
Het indienen van een reclame ontheft de afnemer niet van de verplichting te betalen overeenkomstig de tussen 
partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden.  
 
7. Aansprakelijkheid  
 
Behoudens de garantieverplichtingen zoals hiervoor omschreven, is Replifact Media B.V. niet aansprakelijk voor 
schade, zowel direct als indirecte uit welke oorzaak ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen, in 
verband met door Replifact Media B.V. geleverde zaken en/of diensten.  
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De afnemer vrijwaart Replifact Media B.V. tegen aanspraken van derden wegen schade opgetreden in verband 
met de door Replifact Media B.V. aan de afnemer geleverde zaken of diensten. 
 
Een leverancier is volledig aansprakelijk voor alle schade, bedrijfsschade en gevolgschade daaronder begrepen, 
die door Replifact Media B.V. of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product, als ook 
voor alle schade die door Replifact Media B.V. of door derden wordt geleden als gevolg van een handelen of 
nalaten  van  deze  leverancier  en  van  al  diegenen  die  door  deze  leverancier  bij  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst zijn betrokken. 
 
Aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van fouten of gebreken in een door afnemer aan Replifact 
Media B.V.  geleverd bronmateriaal wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
 
Eventuele aansprakelijkheid   van Replifact Media B.V. voor schade veroorzaakt door een door hem te  leveren 
c.q. geleverd product is beperkt tot de gefactureerde nettoprijs van het product. 
 
8. Auteursrechten ,  intellectueel en industrieel eigendom 
 
De  afnemer  staat  er  jegens  Replifact  Media  B.V.  voor  in  dat  zij  alle  rechten  houdt,  zoals  onder  andere 
intellectuele eigendomsrechten, op de door de afnemer aan Replifact Media B.V. verstrekte (bron)materialen 
die  nodig  zijn  voor  productie  en  levering  van  de  door  afnemer  gevraagde  zaken.  De  afnemer  garandeert   
Replifact Media B.V. derhalve dat de door afnemer aangeleverde (bron)materialen geen schending zijn van of 
inbreuk maken op octrooi, auteursrecht, handelsmerk‐ of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten 
van derden.  
 
 In het geval van een afname zonder de procedure  ‘productie  in eigen beheer’ van de stichting Stemra,  is de  
afnemer  zelf  gehouden  er  zorg  voor  te  dragen  dat  alle  nodige  auteursrechtelijke  toestemmingen  voor  het 
(doen) vervaardigen en verspreiden van geluidsdragers in zijn bezit zijn.  
In dat geval dient afnemer op eerste verzoek van Replifact Media B.V. de bescheiden over  te  leggen waarin 
bedoelde  toestemming  blijkt,  alsmede  hoever  deze  reikt,  dan wel  een  door  de  stichting  Stemra  afgegeven 
schriftelijke  verklaring waaruit blijkt dat de op de geluidsdragers vast  te  leggen werken niet  tot het Stemra‐
repertoire behoren,  althans dat  ten aanzien  van deze werken door de  stichting Stemra geen  voorbehoud  is 
gemaakt.  
 
In geval van een afname in het kader van een procedure ‘productie in eigen beheer’ van de stichting Stemra is 
de afnemer gehouden op eerste verzoek van Replifact Media B.V. kosteloos alle  inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen welke nodig zijn voor de, op naam van afnemer,  invulling van het vragenformulier ‘aanvraag voor 
toestemming productie in eigen beheer’ van de stichting Stemra en dit formulier te ondertekenen. 
 
Het  is  de  afnemer  bekend  dat  de  toestemming  van  de  stichting  Stemra  slechts  wordt  verleend  voor  het 
afnemen  van  het  repertoire  in  zijn  oorspronkelijke  vorm  en  samenstelling  van  muziek  en  teksten  en  de 
wijziging,  toevoeging  en  of  fragmentarisch  gebruik  van  de  tekst  en/of  de  muziek  zonder  uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende niet is toegestaan.  
 
De  afnemer    gaat  ermee  akkoord  dat Replifact Media B.V.  informatie  over  individuele orders  verstrekt  aan 
organisaties op het gebied van auteursrechten en industriële en intellectuele eigendomsrechten die zich bezig 
houden met  de  bescherming  van  deze  rechten  en  die Replifact Media B.V.  om  deze    informatie  verzoeken 
teneinde  de  betreffende  licentieregeling  of  het  beheer  van  de  bescherming  van  de  betreffende 
eigendomsrechten te garanderen. 
 
Alle  kosten,  lasten  en  vorderingen met  betrekking  op  de  in  dit  artikel  bedoelde  auteursrechten  en  andere 
intellectuele of  industriële  rechten, eventuele navorderingen daarbij  inbegrepen,  zijn voor  rekening en  risico 
van  de  afnemer.  Afnemer  zal  Replifact  Media  B.V.  dan  ook  vrijwaren  voor  alle  aanspraken  van  derden 
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(rechthebbende,  rechthebbende  organisaties  zoals  onder  meer  de  stichting  Stemra  en  de  stichting  Sena 
daaronder begrepen) in verband met de bedoelde rechten.  
 
De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat mede aanspraken met betrekking tot fouten in de op het product 
vermelde gegevens. 
 
Overal waar in dit artikel wordt gesproken over Stemra, kan ook elke andere auteursrechtenorganisatie gelezen 
worden mits deze is geassocieerd met het Bureau International des Sociétés gérant  les roits d ‘Enregistrement 
et de Reproduction Mechanique (BIEM).  
 
9. Overmacht 
 
Indien  Replifact  Media  B.V.  door  aantoonbare  overmacht  geheel  of  gedeeltelijk  wordt  verhindert  zijn 
verplichtingen  uit  hoofde  van  de  overeenkomst met  de  afnemer  na  te  komen  kan  zij,  te  hare  keuze,  die 
verplichting  opschorten  of  de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  ontbinden  middels  een  schriftelijke 
verklaring,  zonder  dat  Replifact  Media  B.V.  aansprakelijk  is  voor  enige  schade  die  de  opdrachtgever 
dientengevolge lijdt. 
 
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan elke omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld 
van  Replifact Media B.V.,  noch  in  redelijkheid  voor  haar  rekening  en  risico  kan worden  gebracht  en die  de 
nakoming van haar verplichtingen verhindert of zodanig bemoeilijkt dat nakoming niet meer redelijkerwijs van 
haar kan worden gevergd. Zoals onder meer maar niet uitsluitend bij oorlog, terreur, oproer, brand, explosie, 
storm,  vorst,  overstroming,  watersnood,  staking,  bedrijfsbezetting,  epidemieën,  bedrijfsstoring, 
transportmoeilijkheden,  uit‐,  in‐  of  doorvoerverboden,  andere  wettelijke  of  andersoortige 
overheidsbelemmeringen,  storing  van  de  energievoorziening,  niet  tijdige  of  niet  behoorlijke  levering  door 
leveranciers,  niet  tijdig  of  onvoldoende  beschikbaarheid  van  materialen,  transport,  brandstof,  energie  en 
arbeidskracht, ongeacht of de betreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien. 
  
 
10. Toepasselijk recht en forumkeuze 
 
Het Nederlandse rechts is op alle overeenkomsten tussen Replifact Media B.V. en de afnemer of leverancier van 
toepassing. 
 
Uitsluitend de Rechtbank en de  relatief bevoegde  Sector Kanton  van die  rechtbank  van het arrondissement 
waarbinnen Replifact Media B.V.  is gevestigd,  is bevoegd kennis te nemen van tussen Replifact Media B.V. en 
de afnemer of leverancier  gerezen geschillen.  
 
Bij een tussen de afnemer en Replifact Media B.V. gerezen geschil, doet de afnemer afstand van haar recht om 
conservatoir beslag te leggen.  
 
Bladel, juli 2014 
Replifact Media B.V. 
 
 


