ALGEMENE VOORWAARDEN
EVENT STUDIO

Event Studio is een handelsnaam van Global Travel Group BV (KvK 58754393)
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Artikel 1

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Event Studio en Opdrachtgever.
2. Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd
of nietig blijkt te zijn blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand.
3. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling
die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden –
zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
4. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien
en voor zover deze uitdrukkelijk door Event Studio schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2

Offertes en totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Event Studio zijn geheel vrijblijvend,
tenzij Event Studio schriftelijk anders heeft aangegeven.
2. Event Studio kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Alle door Event Studio verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het voorstel Event Studio
heeft bereikt.
Artikel 3

Uitvoering van een overeenkomst

1. Event Studio zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de
uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
2. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan
noodzakelijk zijn, is Event Studio gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder
dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.
Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk tengevolge hebben, zal dit geschieden voor
rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Event Studio te zijn ingediend binnen 5
dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.
4. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan Opdrachtgever het aantal gasten tot uiterlijk 10
kalenderdagen voor aanvangsdatum verminderen zolang de totale wijziging niet meer dan 10% van
het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden
tot een vermindering van de opdrachtsom. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.
6. Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de aanvangsdatum, alsmede indien op de
aanvangsdatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als
meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden
gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door Event
Studio uitgevoerde telling als bindend.
Artikel 4

Verantwoordelijkheden opdrachtgever

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het
verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst. Event Studio spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert
desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste
vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen
jegens Event Studio niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen,
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voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het
evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor
wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes
of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van
handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere
verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van
vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken
als een gebrek.
Opdrachtgever vrijwaart Event Studio van alle aanspraken die verband houden met het niet
verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de
daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele rechten Buma Stemra.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van
een krachtens een overeenkomst door Event Studio georganiseerd of uitgevoerd evenement.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor
voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt
uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers
en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Event Studio
niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde
omstandigheden daartoe nopen.

Artikel 5

Prijs, betaling en annulering

1. De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van
overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Event Studio verplicht zekerheid te stellen
voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de
betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn.
Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4. Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke rente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte
van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van
15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.
5. Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht slechts schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan
de navolgende kosten aan Event Studio te voldoen, in geval van annulering: a) in de periode liggend
tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op
het moment van annuleren geldt); b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het
aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren
geldt); c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de
volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); d) in de periode liggend
tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op
het moment van annuleren geldt), e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het
aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt)
en f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf,
100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom
bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen
mutaties.
6. Indien op het moment van annulering de schade van Event Studio hoger is dan de
annuleringsvergoeding zoals opgenomen in lid 5 van dit artikel, dient Opdrachtgever dit hogere
bedrag aan Event Studio te vergoeden.
Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. Event Studio is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks
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voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Event Studio. Voor gevolgschade, zoals
winstderving, is Event Studio nimmer aansprakelijk.
In ieder geval is de aansprakelijkheid van Event Studio beperkt tot maximaal de voor volledige
uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten opdrachtsom van Event
Studio met een maximum van € 7.500,-.
Iedere aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Event Studio kenbaar te zijn
gemaakt binnen tien kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met
de aansprakelijkheid van Event Studio bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door
verloop van zes maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
Event Studio is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter
beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
Opdrachtgever vrijwaart Event Studio voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot
deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.

Artikel 7

Overmacht

Omstandigheden welke niet aan Event Studio te wijten zijn, welke 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 en (iii) nationale rouw) geeft
haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten
zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Event Studio behoudt in dat geval haar recht op vergoeding
(waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Event Studio adviseert
Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.
Artikel 8

Intellectuele eigendomsrechten

1. Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Event
Studio in verband met een evenement buiten Event Studio om zelf uit te (laten) voeren of de
uitvoering van een evenement te herhalen.
2. De auteursrechten van alle ontwerpen van Event Studio zijn en blijven onder alle omstandigheden
diens eigendom.
3. Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren
4. Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden
als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden.
Artikel 9

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen Event Studio en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Tenzij dwingend rechtelijk een ander rechter bevoegd is, is de rechter te Alkmaar bij uitsluiting
bevoegd over geschillen tussen partijen te oordelen.
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