Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FEEST- & EVENTARCHITECT
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Definities
1.1. FEA:De Feest- & Eventarchitect / Zutphen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09082717
1.2. Opdrachtgever: Degene die voor zichzelf, of op last van derden, de overeenkomst sluit met de FEA / Zutphen.
1.3. Derden : Degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan de FEA / Zutphen levert.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen, hierna gezamenlijk genoemd als “Overeenkomst”, tussen opdrachtgever en FEA. Indien wordt afgeweken van deze voorwaarden zijn
wijzigingen alleen geldig indien deze door FEA schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. De door de opdrachtgever gebruikte Algemene (Huur)voorwaarden, Inkoopvoorwaarden, Huishoudelijk Reglement en/of andere handelsbepalingen, zijn slechts op de onder 2.1 genoemde verrichtingen van
toepassing indien dit per Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de FEA.
Betalingsvoorwaarden
3.1. De door FEA vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2. Bij de orderverstrekking hanteert FEA een aanbetaling van 25% van het totaal geprognosticeerde bedrag. 30 dagen voor de reserveringsdatum een aanbetaling van 50% van het totaal geprognosticeerde
bedrag. Binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve factuur het restant en eventuele meerkosten, tenzij anders is overeengekomen.
3.3. Indien de hierboven vermelde aanbetalingen niet bij de opdracht zijn ontvangen heeft FEA het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de
opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van FEA.
3.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim indien alsdan geen betaling heeft plaatsgevonden.
3.5. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, is FEA gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2,5% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een
gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan terzake van zijn betalingsverplichtingen verrekening toe te passen.
3.7. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever. Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke invorderingskosten
van FEA tenminste 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 zullen bedragen.
3.8. Indien er sprake is van een reis, kunnen de betalingsvoorwaarden afwijken. De totale reissom dient 6 weken voor de reisdatum voldaan te zijn, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
Overmacht
4.1. Onder overmacht wordt verstaan een (tijdelijke) omstandigheid waarop één der partijen geen invloed heeft en die de uitvoering van de Overeenkomst, vertraagt, belemmert of onmogelijk maakt, zoals
bijvoorbeeld crisissituaties, weersomstandigheden, een energiestoring, of een niet tijdig leveren door leveranciers, zoals o.a. deze begrippen vermeld staan in de tekst van het Verbond van Verzekeraars
gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissements-rechtbank Den Haag;
4.2. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te
verwachten duur van de overmacht. Ingeval van overmacht zal de opdrachtgever aan FEA nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om aan haar
verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft. Indien de overmacht situatie aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de
opdrachtgever en FEA het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te
stellen. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald onder aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten en/of onkosten.
4.3. Ziekte, ongeval of arbeidsongeschiktheid van gecontracteerde artiest(en) vallen niet onder overmacht. FEA zal in dat geval een vervangende act zoeken. Een doktersverklaring wordt van de betreffende
artiest(en) opgevraagd.
4.4. Indien er sprake is van een reis, is overmacht ook een afwijkende, niet geplande reistijd of uitgestelde reis. De voorwaarden van de betreffende leverancier is dan bindend. Met name de
luchtvaartmaatschappijen zijn hierbij van belang. FEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties van een vertraagde of geannuleerde vlucht,
Annulering door de Opdrachtgever
5.1. Annulering van de Overeenkomst kan slechts schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd geschieden. Onder annulering wordt verstaan: opzegging, om welke reden dan ook, waarmee de Overeenkomst wordt
ontbonden.
5.2. Bij annulering wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.
5.3. Bij annulering is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
5.4. Indien geannuleerd wordt binnen 60 dagen voor de uitvoeringsdatum zal vordering volgen voor het gehele bedrag van de overeenkomst.
5.5. Indien de schade die FEA van de (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst lijdt, hoger is dan de in dit artikel berekende schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht de werkelijk geleden schade
te vergoeden.
5.6. Onverminderd voorgaande bepalingen dient Opdrachtgever te allen tijde de werkelijk geleden schade te vergoeden die FEA verschuldigd is aan de door haar ingeschakelde derden in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst.
Annulering door de FEA
6.1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst, of indien FEA van mening is dat de uitvoering van de Overeenkomst in strijd zal zijn met
de goede orde of goede zeden, behoudt FEA zich het recht voor om eenzijdig de overeenkomst te kunnen ontbinden en is FEA hiervoor geen vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd en/of
terugbetaling van een eventuele aanbetaling.
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Regeling meer/minderwerk
7.1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit voor FEA meerdere werkzaamheden en kosten ontstaan als meerwerk beschouwd en voorzover daaruit mindere werkzaamheden en kosten
ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totaaluitkoopsom of de laatste termijn daarvan.
Minderwerk wordt slechts verrekend indien FEA daarmede van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
Extra bepalingen met betrekking tot artiesten, reizen, festiviteiten en/of evenementen
8.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste afdracht van de voor het optreden verschuldigde Buma/Stemra, Sena, Gema en/of Sabam, Videma of andere auteursrechten.
8.2. De Opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de -voor het optreden- vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen.
8.3. FEA is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen gebruik te maken van diensten van derden.
8.4. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de derden, als de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
8.5. Het vooraf door de Opdrachtgever opgegeven aantal personen, gemelde tijden van aanvang en einde zijn bindend. Het door het ingeschakelde horeca (catering)-bedrijf en/of FEA, uiteindelijk getelde
aanwezige aantal personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend voor de berekening van het meerwerk. Het uiteindelijke tijdstip van aanvang en/of beëindiging is bindend als
basis voor de berekening van het meerwerk.
8.6. In het geval van reizen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van alle vereiste (passagiers)gegevens.
8.7. Wanneer FEA persoonlijke gegevens nodig heeft, zullen deze alleen gebruikt worden voor het betreffende evenement of reis. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en uiterlijk 6
maanden na het betreffende evenement vernietigd en/of verwijderd worden. FEA zorgt voor een optimale beveiliging van de persoonlijke gegevens gedurende deze periode.
Levering en uitvoering door derden
9.1. Bij bemiddeling in opdrachten aan derden, zoals de AV-presentaties, artiesten, beveiliging, decoratie, drukkerij, entertainment, fotograaf, horeca(catering)-bedrijf, vervoerleverancier, verhuurbedrijf
etc, gelden uitsluitend de door deze derden gestelde levering- en betalingsvoorwaarden.
Aansprakelijkheid, schade en klachten
10.1. FEA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de Opdrachtgever, of derden waarvoor deze verantwoordelijk
is. FEA is slechts aansprakelijk indien deze het rechtstreeks gevolg is van zijn opzet of grove onachtzaamheid, respectievelijk van de in zijn onderneming werkzame personen.
10.2. FEA zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de overeenkomst gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken. Zonder dat zulks de Opdrachtgever het recht
geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft FEA echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. FEA zal steeds tevoren wel in
overleg met de Opdrachtgever treden over noodzakelijk geachte veranderingen als hier bedoeld.
10.3. Schade aan, of verlies van goederen in eigendom bij FEA en/of bij FEA gecontracteerde toeleveranciers door Opdrachtgever en/of zijn genodigden en/of personeelsleden veroorzaakt, moeten door
Opdrachtgever aan FEA worden vergoed.
Verzekeringen
11.1. Opdrachtgever zorgt zelf voor dekking van alle mogelijke risico’s voorafgaand, tijdens en na het evenement. Denk aan evenementenverzekering, annuleringsverzekering, risico overlijden
personeelslid/prominent persoon, nationale rouw, ongeval, slecht weer verzekering, het niet geheel of gedeeltelijk nakomen van afspraken van derden, niet beschikbaar zijn van de locatie/plaats, etc.
11.2. Opdrachtgever is in het geval van reizen zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een deugdelijke (reis)verzekering.
Eigendomsrechten
12.1. Zonder schriftelijke toestemming van FEA is het Opdrachtgever niet toegestaan de door of namens FEA opgestelde afbeeldingen, ideeën, concepten, scenario’s en calculaties te verveelvoudigen te
gebruiken voor welk doel dan ook. Hiermee wordt ook bedoeld het tonen en/of overhandigen aan derden.
12.2. De onder 12.1 bedoelde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van FEA, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
12.3. Afbeeldingen, tekeningen, op schrift gestelde ideeën, maat-, gewicht- en verbruiksopgaven zijn onder geen beding strikt bindend voor FEA.
12.4. FEA is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van Opdrachtgever en/of derden wegens schending van enig intellectueel eigendomsrecht door gebruikmaking van geschriften, gegevens of
voorwerpen, die aan FEA door de Opdrachtgever werden verschaft ter uitvoering van de Overeenkomst.
Klachten
13.1. Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 werkdagen nadat de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd schriftelijk aan FEA kenbaar te maken.
13.2. Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij FEA te worden ingediend.
13.3. Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen betekent verval van elke aanspraak jegens FEA.
13.4. Door het indienen van een klacht wordt de betalingstermijn van Opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of facturen niet opgeschort.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillenregeling
14.1. Op al onze overeenkomsten alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen de Opdrachtgever en FEA is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2. Alle uit de door FEA gesloten Overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen de Opdrachtgever en FEA zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen,
voor zover wettelijk bepalingen zich daartegen niet verzetten.

