ALGEMENE VOORWAARDEN - HOSPITALITY

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze
algemene
voorwaarden
zijn
van
toepassing
op
(rechts)handeling en overeenkomst tussen Organisator en
Wederpartij.
1.2
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn,
laat dat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. In
overleg zal dan een bepaling in de plaats treden die aansluit bij de
bedoeling van partijen.
1.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4
Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van
de Organisator aan de Wederpartij worden gewijzigd. Bij gebreke van
schriftelijk protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van
de mededeling op alle rechtshandelingen en te sluiten
overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende
overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van
mededeling.
1.5.
Van bepalingen in de algemene voorwaarden kan uitsluitend
schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 2 De totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
2.1
Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van de
Organisator zijn vrijblijvend, tenzij de Organisator schriftelijk anders
heeft aangegeven.
2.2
Alle door de Organisator verstrekte informatie en/of specificaties
gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is aangegeven.
2.3
De Organisator is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht
derden in te schakelen.
2.4
Onder hospitality wordt uitsluitend verstaan datgene wat partijen in
de overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5
De aanvraag voor hospitality wordt door een schriftelijk
reserveringsformulier (overeenkomst) ingediend waarop ook een
uiterste aanmelddatum (fatale termijn) staat. Na de uiterste
aanmelddatum kan de Organisator aanvulling van het aantal
reserveringen weigeren.
2.6
De Organisator heeft het recht een aanvraag zonder opgave van
redenen te weigeren.
2.7
De overeenkomst voor hospitality komt pas tot stand nadat de
Organisator de reservering schriftelijk heeft bevestigd.
Art. 3 Verplichtingen Wederpartij
3.1
Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen kan de
Wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot de aan hem
toegewezen ruimte.
3.2
Een Wederpartij die, naar het uitsluitende oordeel van de Organisator
– handelt in strijd met de overeengekomen voorwaarden (waaronder
maar niet beperkt tot veiligheidsvoorschriften), kan door de
Organisator het gebruik van de hospitality worden ontzegd.
3.3
Wederpartij is verantwoordelijk voor het handelen/nalaten van door
haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die gebruik maken van
de hospitality.
3.4
Het is de Wederpartij verboden reclamemiddelen uit te reiken of te
etaleren tenzij anders is overeengekomen.
3.5.
Goederen van de Wederpartij die zonder de toestemming van de
Organisator zijn
meegenomen, kunnen, na het verzoek tot
verwijdering, op last van de Organisator worden verwijderd zonder
dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding.
Artikel 4. Overdracht en ontbinding
4.1
Zonder schriftelijke toestemming van de Organisator is het
overdragen van de hospitality-overeenkomst door de Wederpartij aan
een derde niet toegestaan.
4.2
Het niet benutten van de hospitality komt voor rekening en risico van
de Wederpartij en ontslaat de Wederpartij niet van de
betalingsverplichting. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de
overeenkomst, geeft de Organisator het recht de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden waarbij de Organisator
het recht op volledige betaling behoudt.
Artikel 5. Prijs, betaling en annulering
5.1
Alle (overeengekomen) bedragen zijn exclusief BTW en eventuele
andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
5.2
Wederpartij is op ieder moment op eerste verzoek van Organisator
verplicht zekerheid te stellen voor de verbintenissen uit hoofde van
de hospitality-overeenkomst.
5.3
De betaaltermijn van de facturen bedraagt 14 dagen na de
factuurdatum. De betaaltermijn is 8 dagen indien de reservering door
de Organisator is aanvaard binnen één maand voor de aanvang van
een evenement. De volledige betaling moet steeds uiterlijk zijn
ontvangen vóór de aanvang van het evenement. Indien binnen de
bovenstaande termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim. Zij is daarna een contractuele
rente ad 1% per maand (of gedeelte daarvan) verschuldigd.
5.4
Het annuleren van de opdracht kan alleen schriftelijk. Daarvoor geldt
de volgende annuleringsregeling. Wederpartij dient dan een
percentage over de volledige opdrachtsom aan de Organisator te
voldoen, in geval van annulering:

Tot 30 dagen voor de eerste evenementdag: 100%

Van 31 t/m 45 dagen voor de eerste evenementdag: 90%

Van 46 t/m 60 dagen voor de eerste evenementdag:
80%

Van 61 t/m 75 dagen voor de eerste evenementdag:
70%

Van 75 t/m 90 dagen voor de eerste evenementdag:
60%

Tot 91 dagen voor de eerste evenementdag: 50%
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen
opdrachtsom
vermeerderd
met
alle
daarna
rechtsgeldig
overeengekomen mutaties.
5.5
Indien op het moment van annulering de schade van Organisator
hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 5.4
van deze algemene voorwaarden, dan dient de Wederpartij dit
hogere bedrag aan Organisator te vergoeden.
5.6
De Organisator is gerechtigd alle kosten, waaronder de volledige
buitengerechtelijke met een minimum van € 250,00 ex BTW en
proceskosten ten laste van de Wederpartij te brengen
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Artikel 6. Exclusiviteit.
6.1
Exclusiviteit wordt niet verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
Artikel 7 Aansprakelijkheid Organisator
7.1
Organisator is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze
schade valt onder de dekking van de (aansprakelijkheids)verzekering
en wel, indien de verzekeraar uitkeert, het door haar verzekering
uitgekeerde bedrag te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii)
indien er sprake is van opzet of grove schuld.
7.2
In geval de Organisator aansprakelijk is, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en in geen enkel geval
de indirecte en/of gevolgschade.
7.3
Kennisgeving van de uitoefening van alle vorderingsrechten en
andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Wederpartij
jegens Organisator heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment
waarop Wederpartij hiermee bekend werd of redelijkerwijze had
kunnen zijn, schriftelijk door Organisator te zijn ontvangen, bij
gebreke waarvan deze komen te vervallen.
7.4
Wederpartij vrijwaart Organisator voor aanspraken van derden
(waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in
verband met de uitvoering van de hospitality-overeenkomst schade
lijden.
7.5
Eventuele door Organisator verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend
en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Wederpartij.
7.6
Organisator is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers
aan of bezoekers van het betreffende evenement.
7.8
Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door
Wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld. Wederpartij zal zelf
voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
Artikel 8 Reclame
8.1
Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Organisator
te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden
dan wel bekend hadden kunnen zijn.
Artikel 9 Overmacht
9.1
Omstandigheden die niet aan de Organisator te wijten zijn en van
dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet
meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch
niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere
vergunningen, (iii) niet doorgaan van het evenement en (iv) nationale
rouw geeft de Organisator het recht de opdracht te ontbinden of de
uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot
schadevergoeding. Organisator behoudt in dat geval haar recht op
vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar
ingeschakelde derden). Organisator adviseert Wederpartij zich tegen
deze risico’s te verzekeren.
Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1
Organisator is (mede)rechthebbende op alle bestaande en
toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet
beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken
(in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte
ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Organisator in het
kader van de hospitality-overeenkomst ontwikkelt en/of heeft (laten)
ontwikkelen. Tenzij anders overeengekomen komt aan een
Wederpartij geen enkel intellectueel eigendomsrecht toe en dient zij
deze op eerste verzoek af te staan.
10.2
Wederpartij respecteert intellectuele eigendomsrechten. Indien
Organisator door handelen en/of nalaten van Wederpartij inbreuk
maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Wederpartij
Organisator, de werknemers van Organisator en/of door Organisator
ingeschakelde derden vrijwaren.
10.3
Door het in het kader van de opdracht aan Organisator ter beschikking
stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft
Wederpartij onvoorwaardelijke toestemming aan Organisator deze
materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover
dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs
vereist is.
10.4
Wederpartij en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn
gerechtigd geluid, foto - en/of beeldopnamen te maken, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen en te allen tijde dient de
Wederpartij de wettelijke eisen na te komen waaronder maar niet
beperkt tot eisen in verband met intellectuele eigendom en privacy
van betrokkenen of deelnemers.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle rechtsverhoudingen tussen Organisator en Wederpartij is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om kennis te
nemen van geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van
dwingend recht zich daartegen niet verzetten.

