ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de volgende
betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

Opdracht

De opdracht behelst uitsluitend datgene waar de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeenstemming over hebben bereikt en als
zodanig is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Opdrachtgever

Degene die aan Opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het
organiseren van een specifiek evenement of een onderdeel
daarvan.

Opdrachtnemer

De Collectie v.o.f., gevestigd te Leiden, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 56930887 en gebruiker van deze
algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met uitsluiting van de door Opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk met de
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever heeft ingestemd.
ARTIKEL 3

Totstandkoming van de overeenkomst

1. Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer overgaan tot het uitbrengen van
een offerte. De in deze offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw. De offerte heeft een
geldigheidsduur van dertig (30) dagen. Indien de Opdrachtgever de offerte
aanvaardt binnen deze termijn, verzendt Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging
aan de Opdrachtgever. De overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van
deze opdrachtbevestiging door beide partijen.
3. Meerwerk is nadrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst en wordt afzonderlijk in
rekening gebracht. Minderwerk kan slechts worden verrekend met de uiteindelijke
factuur indien partijen zulks schriftelijk overeen zijn gekomen.
ARTIKEL 5

Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te
voeren, daarbij rekening houdend met het door de Opdrachtgever gespecificeerde
doel.
2. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk informeren over alle feiten en
omstandigheden die (de uitvoering van) de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
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3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vraagt, heeft
Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten
en de kosten daarvan in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daarin gehinderd wordt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld
en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komen. Indien zulks zich voordoet, zal zij Opdrachtgever daar zo
spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gehouden de factuur
voor de reeds verrichte werkzaamheden te voldoen.
ARTIKEL 5

Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling geschiedt door voldoening
van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van De Collectie v.o.f.. De
betalingstermijn betreft een fatale termijn. Bezwaar tegen factuurbedragen schort de
betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtnemer de betaling niet tijdig heeft ontvangen, is de Opdrachtgever
zonder (nadere) ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente
verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
3. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle in redelijkheid
gemaakte

gerechtelijke

en

buitengerechtelijke

kosten

die

kunnen

worden

toegerekend aan de niet tijdige betaling door Opdrachtgever.
4. Een betaling in deeltermijnen dient schriftelijk door partijen te zijn overeengekomen. In
dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten
wanneer Opdrachtgever (een van) de deelfacturen niet voldoet binnen de daarvoor
gestelde termijn van eveneens veertien (14) dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor enige uit de opschorting voortvloeiende schade van
Opdrachtgever of derden.
ARTIKEL 6

Annulering

1. Opdrachtnemer heeft het recht om – onder opgave van redenen – het te organiseren
evenement of een onderdeel daarvan tot uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk
te annuleren, dan wel een andere dag te bepalen.
2. De Opdrachtgever heeft tot uiterlijk veertiendagen voor aanvang van het evenement
het recht het te organiseren evenement te annuleren. Daartoe geldt onverminderd het
volgende:
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a. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het evenement, is Opdrachtgever 15%
verschuldigd van de overeengekomen totaalprijs, dan wel de door Opdrachtnemer in
verband met de Opdracht gemaakte kosten indien deze hoger zijn.
b. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het evenement, is Opdrachtgever
50%

van

de

overeengekomen

totaalprijs

verschuldigd,

dan

wel

de

door

Opdrachtnemer in verband met de Opdracht gemaakte kosten indien deze hoger zijn.
c. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is
Opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak en alle door
derden geleden schade, voortvloeiende uit de (gedeeltelijke) annulering van het
organiseren evenement.
ARTIKEL 7

Ontbinding

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken, is aangevraagd of wanneer
de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b. De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel hem dit wordt
verleend;
c. De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over (een deel
van) zijn vermogen verliest;
d. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de
Opdrachtgever om aan diens (financiële verplichtingen) te voldoen.
2. In één van de hiervoor in artikel 7 lid 1 genoemde gevallen, is de vordering van
Opdrachtnemer direct opeisbaar.
ARTIKEL 8

Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor schade die
het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare
tekortkoming die niet tijdig – na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld – door
Opdrachtnemer is hersteld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. alle andere vormen van schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade,
vertragingsschade, schade toegebracht door derden die door Opdrachtnemer zijn
ingehuurd, gederfde winst, schade van derden, boetes of heffingen die zijn opgelegd
aan de Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer.
b. tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens
door Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.
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3. Opdrachtnemer is zowel jegens derden als jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk
voor verlies, diefstal en/of beschadiging van gelden en/of zaken gedurende het
georganiseerde evenement.
4. Deelname

aan

een

in

opdracht

van

Opdrachtgever

door

Opdrachtnemer

georganiseerd evenement geschiedt op eigen risico.
5. Onverminderd het voorgaande is de omvang van de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst exclusief
kosten, onkosten en btw, met een maximale waarde van de gefactureerde en
betaalde

diensten

in

het

desbetreffende

jaar

waarin

de

aansprakelijkheid

veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, tenzij sprake is van opzet of
roekeloosheid van Opdrachtnemer De aansprakelijkheid is bovendien gelimiteerd tot
een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen.
6. Ingeval Opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat Opdrachtnemer aansprakelijk
zou zijn voor door geleden schade, dient zij dit onverwijld doch uiterlijk binnen 14
dagen

nadat

zij

redelijkerwijs

kennis

heeft

kunnen

nemen

van

de

schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk aan De Collectie v.o.f. mede te delen.
7. Partijen zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de overeenkomst door
omstandigheden die buiten de redelijke invloedsfeer van de desbetreffende partij.
ARTIKEL 9

Schade

1. Eventuele schade die gedurende een evenement door Opdrachtnemer wordt geleden,
zal - indien en voor zover deze niet op derden verhaald kan worden - op de
Opdrachtgever kunnen worden verhaald.
ARTIKEL 10
1. De

Intellectueel eigendom

intellectuele

eigendomsrechten

op

alle

door

Opdrachtnemer

ontwikkelde

(onderdelen van) een opdracht, waaronder activiteiten, ontwerpen en diensten
berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer van de ontwikkelde
concepten gebruik te maken.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de in de uitvoering van de overeenkomst
ontwikkelde ideeën, materialen en activiteiten voor andere doeleinden te mogen
gebruiken.
ARTIKEL 11
1. Indien

Verwerking persoonsgegevens
bij

het

uitvoeren

van

de

overeenkomst

door

Opdrachtnemer

persoonsgegevens worden verwerkt, geldt Opdrachtgever ten aanzien van deze
verwerking als de “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming
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2. persoonsgegevens (en per 25 mei 2018 in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en Opdrachtnemer als de “Bewerker”.
3. Partijen zullen bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering
van de Opdracht de Wet bescherming persoonsgegevens (en per 25 mei 2018 in de
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) naleven.
ARTIKEL 12

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands
recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.
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