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1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht heeft verstrekt voor het boeken van de in het
contract vermelde diensten.
1.2 Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die zich verplicht om jegens de opdrachtgever de opdracht,
zoals omschreven in het contract, uit te voeren.
1.3 Contract: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de levering
van diensten. Een ondertekende offerte wordt als contract aangemerkt.
1.4 Diensten: alle items die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden verhuurd.
1.5 Uitvoeringsdatum: de datum dat de levering van de diensten plaatsvindt.
1.6 Locatie en tijd: de plaats en tijd waarop de door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen
diensten zullen plaatsvinden.
1.7 Gage: de totaalprijs inclusief omzetbelasting voor het desbetreffende item, met inbegrip van
belastingen en premies.
1.8 Publiek: Alle mensen die tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig zijn op de
evenementenlocatie.
2. Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met de opdrachtnemer.
2.2 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
3. Offertes
3.1 Offertes gelden als een eenmalige aanbieding van de aangeboden diensten jegens de potentiële
opdrachtgever.
3.2 Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervalt de aanbieding en
behoud de opdrachtnemer zich het recht om een andere opdracht aan te wenden.
3.3 Onvoorziene kosten, zoals maar niet beperkt tot parkeerkosten, worden op basis van nacalculatie
gefactureerd.
4. Uitvoering
4.1 De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van de diensten de opdrachtgever grote wijzigingen aanbrengt in vooraf
overeengekomen afspraken, zullen de eventuele meerkosten hiervan overlegt worden en op basis van
nacalculatie gefactureerd worden.
5. Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die
benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van
auteursorganisatie BUMA. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afdragen van de
verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor
hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.
5.2 De opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de opdrachtnemer en is aansprakelijk voor
persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover
dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich op het podium en/of achter het dj meubel bevindt.
5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van de
opdrachtnemer voor zover dit is veroorzaakt door publiek en ontstaan door, maar niet beperkt tot,
vechtpartijen en het gooien met drank of attributen.
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5.4 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 1 vrije stroom groep van 230volt / 16 ampère
voor een dj-set. Indien er voor de uitvoering van de diensten een uitgebreidere stroomvoorziening nodig
is, zal dit in het contract opgenomen worden. De stroomvoorziening mag niet meer dan 25 meter van de
plaats van optreden verwijderd zijn.
5.5 De afstand vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter
bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels
zoals trappen bevat dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om mee te helpen,
zowel voor als na het optreden.
5.6 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 consumpties per uur voor de geboekte
dj/artiest.
5.7 Bij een optreden in de openlucht dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijk
afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten
achterzijde
6. Annulering
6.1 De opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren
optreden uit te stellen of te annuleren.
6.2 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer het
navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden afgesproken gage van de
opdrachtnemer te voldoen:
(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk 14 dagen voor de uitvoeringsdatum, minimaal 50%
van de gage;
(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 14 dagen en 7 dagen voor de
uitvoeringsdatum, minimaal 75% van de gage;
(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de uitvoeringsdatum, 100% van
de gage.
6.3 In geval van latere uitvoering van het optreden dient de opdrachtgever alsnog de volledige prijs
vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten, zoals beschreven in artikel 6.2, te voldoen.
7. Facturering en betaling
7.1 De factuur zal in de week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum per e-mail aan de opdrachtgever
worden toegezonden.
7.2 Het totaalbedrag dient vóór aanvang van het optreden overgemaakt te worden op bankrekening
NL56RABO0126067619 ten name van S. de Groot, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.3 In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer
aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (onder
andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane
vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt
berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het
openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14
dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt
voldaan.
b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt
de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding
en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op
een bedrag gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €60,00
voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
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7.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is
ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan de opdrachtnemer verschuldigd.
Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een
minimum van 8% per jaar.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die
rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals
winstderving, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9. Overmacht
9.1 Indien de opdrachtnemer door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen
e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de opdrachtnemer de opdrachtgever
daarvan terstond in kennis stellen. In geval van ziekte zal de opdrachtnemer er alles aan doen om een
vervangende DJ te regelen, zodat het optreden doorgang kan vinden.
9.2 Overmacht als hiervoor bedoeld in artikel 9.1 heeft opschortende werking en de opdrachtgever heeft
derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de opdrachtnemer, het optreden onder
gelijke condities binnen een periode van 6 maanden alsnog te laten plaatsvinden.
9.3 Indien het optreden geen doorgang kan vinden door overmacht zoals bedoeld in artikel 9.1 en de
opdrachtgever de overeenkomst niet wenst op te schorten, verplicht de opdrachtnemer zich om
volledige restitutie te verlenen van het afgesproken gage.
9.4 Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever geen
doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn
ontbonden en zal de opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in artikel
6.2, aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn en voldoen.
10. Audio en beeld materiaal
10.1 De opdrachtnemer behoud zich het recht om tijdens de uitvoering van de opdracht audio opnames,
foto- en of filmopnames te maken. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer het recht om deze
opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
11. Geschillen
11.1 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie aan de door een
onafhankelijke partij ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
11.2 Indien het advies van de Geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de
meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde
burgerlijke rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
11.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
11.4 De leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemer genoemd in deze algemene voorwaarden
prevaleren boven de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.
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