Algemene Inkoopvoorwaarden
Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Afnemer’

De stichting Dancetour, gevestigd en kantoorhoudend
aan de Noordendijk 148 (3311 RR) Dordrecht,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24319541;

‘Algemene Voorwaarden’ Deze algemene voorwaarden;
‘Leverancier’

De wederpartij van Afnemer;

‘Overeenkomst’

De overeenkomst waarbij Afnemer zaken van
Leverancier koopt, huurt of in bruikleen neemt en / of
Afnemer aan Leverancier de opdracht verstrekt om
diensten te verlenen. De Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel;

‘Overmacht’

Een tekortkoming die niet aan Afnemer kan worden
toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt, waaronder maar niet beperkt tot: ziekte en / of
annulering van het optreden door een artiest, het
tekortschieten door (andere) leveranciers van Afnemer,
transportmoeilijkheden, sluiting van de plaats van het
evenement, slechte weersomstandigheden, epidemieën,
stakingen, brand, instorting, van overheidswege
opgelegde voorschriften, nationale rouw als gevolg van
het overlijden van een lid van het koninklijk huis of
regering,
oorlogsomstandigheden,
terroristische
dreiging, terroristische aanslagen, et cetera.

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en
bestellingen van Afnemer, op alle offertes en aanbiedingen van Leverancier,
op alle onderhandelingen tussen Afnemer en Leverancier, en op alle
Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier.

2.2

Toepasselijkheid van door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze
Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

2.4

Afnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden op ieder moment
eenzijdig te wijzigen.
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Artikel 3

Totstandkoming Overeenkomst

3.1

Offertes en / of aanbiedingen van Leverancier dienen schriftelijk te worden
uitgebracht en worden geacht een aanvaardingstermijn van minimaal een
week te bevatten.

3.2

Alle kosten die zijn gemaakt in het kader van het opstellen van een offerte
en / of aanbieding zijn voor rekening van Leverancier.

3.3

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een offerte
en / of aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard. Indien de
daarop volgende schriftelijke bevestiging van Leverancier afwijkt van de
door Afnemer aanvaarde aanbieding, dan is Afnemer pas aan die afwijking
gebonden vanaf het moment dat zij daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3.4

Afnemer kan onderhandelingen op ieder moment afbreken tot het moment
dat de Overeenkomst tot stand is gekomen zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van enige kosten of schade aan Leverancier.

Artikel 4

Prijzen en betaling

4.1

Alle overeengekomen prijzen zijn vast, inclusief deugdelijke verpakking en
alle overige kosten van Leverancier in verband met het nakomen van de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

4.2

Afnemer zal de overeengekomen prijs voldoen binnen zestig dagen na
ontvangst van een deugdelijke en gespecificeerde factuur van Leverancier,
onder de voorwaarde dat Leverancier correct heeft geleverd en / of
anderszins de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig is
nagekomen.

4.3

Indien Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige
wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is
Afnemer bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden zonder daarbij
schadeplichtig te zijn.

4.4

Afnemer is bevoegd om vordering(en) van Leverancier op Afnemer te
verrekenen met vordering(en) die Afnemer op Leverancier heeft.

Artikel 5
5.1

Levering

De levering uit hoofde van de Overeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden
op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen termijn.
Leverancier is in verzuim door de enkele overschrijding van een
leveringstermijn. Voor het intreden van verzuim is geen nadere
ingebrekestelling vereist. Leverancier is verplicht om Afnemer omgaand te
informeren over een mogelijke overschrijding van de leveringstermijn.
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5.2

De plaats van levering is de vestigingsplaats van Afnemer. Afnemer heeft
het recht om afwijkende aanwijzingen te geven aan Leverancier omtrent de
plaats van levering, zoals de locatie waar een evenement plaatsvindt. In dat
geval is de plaats van levering de locatie van het evenement.

5.3

Ingeval van koop gaan eigendom en risico van zaken over op Afnemer op
het moment van levering. Leverancier garandeert dat de onbezwaarde
eigendom van zaken wordt verkregen door Afnemer. Een eventueel
eigendomsvoorbehoud van Leverancier wordt niet geaccepteerd door
Afnemer.

5.4

Op Afnemer rust geen verplichting om ontvangen zaken na ontvangst te
onderzoeken. Indien Afnemer niet heeft geprotesteerd bij Leverancier
binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in de prestatie van Leverancier
heeft ontdekt, dan behoudt Afnemer het recht om een beroep te doen op
een gebrek in die prestatie.

5.5

Leverancier zal redelijke aanwijzingen van Afnemer
uitvoering van de Overeenkomst omgaand opvolgen.

Artikel 6
6.1

aangaande

de

Garanties

Leverancier garandeert Afnemer dat de te leveren zaken en / of de te
verlenen diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie
omvat ten minste dat:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

de
zaken
beschikken
over
de
eigenschappen
die
zijn
overeengekomen;
de zaken vrij zijn van gebreken en rechten van derden, althans dat
Afnemer zonder enige belemmering gebruik kan maken van de
zaken;
de zaken dan wel diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de
Overeenkomst is gesloten;
de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden
uitgevoerd;
de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies
die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik;
de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door Afnemer verzochte
documentatie en / of informatie;
Leverancier beschikt over alle vergunningen die vereist zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst, en Leverancier op eerste verzoek
aan
Afnemer
een
afschrift
zal
verstrekken
van
de
vergunningsvoorwaarden;
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(viii) de zaken volledig voldoen aan- en / of diensten volledig worden
uitgevoerd conform alle vereisten van overheidswege en / of
richtlijnen en / of normen en / of in de evenementenbranche geldende
veiligheidsvoorschriften, hetgeen ook inhoudt dat Leverancier
verantwoordelijk is voor - en er actief op toeziet dat - werknemers
van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde opdrachtnemers
zich conformeren aan alle vereisten van overheidswege en / of
richtlijnen en / of normen en / of in de evenementenbranche geldende
veiligheidsvoorschriften;
(ix) werknemers van Leverancier te werk worden gesteld conform de
toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de
Arbowet, de Arbeidstijdenwet, Wet Arbeid Vreemdelingen,
enzovoorts;
(x)
dat alle belastingen en premies ter zake door Leverancier
ingeschakelde werknemers door Leverancier zijn voldaan.
6.2

Indien de te leveren zaken en / of de te verlenen diensten niet beantwoorden
aan de Overeenkomst, dan is Leverancier aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade die Afnemer daardoor lijdt en / of zal lijden, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. Zonder af te doen aan enig aan Afnemer
toekomend recht, zoals het vorderen van nakoming en / of
schadevergoeding, zal Leverancier ieder gebrek aan het geleverde op eerste
verzoek van Afnemer omgaand herstellen en is Afnemer bevoegd haar
betaling op te schorten tot het moment dat Leverancier zijn verplichtingen
volledig is nagekomen.

6.3

Leverancier vrijwaart Afnemer voor:
1. alle aanspraken van derden; en
2. van overheidswege of door een ander bevoegd orgaan opgelegde
boetes en / of belastingen;
die direct of indirect het gevolg zijn van enig handelen van Leverancier in
strijd met de in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties.

Artikel 7

Uitbesteding, meerwerk

7.1

Het is Leverancier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Afnemer niet toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde uit te besteden. Indien Leverancier de uitvoering
van de Overeenkomst met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Afnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, dan blijft
Leverancier jegens Afnemer aansprakelijk voor een correcte nakoming
daarvan.

7.2

Wijzigingen in de Overeenkomst binden Afnemer pas als zij daarmee
schriftelijk heeft ingestemd. Leverancier is pas bevoegd meerwerk ten
opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in rekening te brengen
bij Afnemer indien Afnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
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Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1

Afnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die Leverancier lijdt tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Afnemer.

8.2

Indien Leverancier zaken verhuurt of in bruikleen geeft aan Afnemer, of
indien Leverancier zaken op de locatie van een door Afnemer georganiseerd
evenement brengt, dan rust het risico van diefstal, verlies of schade aan die
zaken op Leverancier. Afnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor diefstal, verlies of schade aan deze zaken toegebracht door bezoekers,
artiesten, andere leveranciers aanwezig op een evenement van Afnemer en
/ of andere derden.

8.3

Iedere aansprakelijkheid van Afnemer is altijd beperkt tot de tussen partijen
overeengekomen factuurwaarde en, voor zover die factuurwaarde hoger
mocht zijn, dan is iedere aansprakelijkheid van Afnemer altijd beperkt tot
het bedrag dat door de verzekeraar van Afnemer zal worden uitgekeerd.

8.4

Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Onder indirecte
schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade,
gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

8.5

Ongeacht de oorzaak en ongeacht de vraag of Leverancier toerekenbaar
tekort is geschoten of schuld treft, is Leverancier aansprakelijk voor iedere
schade toegebracht of veroorzaakt door hem, zijn al dan niet ondergeschikte
hulppersonen (waaronder werknemers) of zijn (geschikte of ongeschikte)
zaken aan:
a)
b)
c)

de bezoekers van het evenement;
hulppersonen (waaronder werknemers en opdrachtnemers) en zaken
van Afnemer, van Leverancier zelf en / of van andere Leveranciers
van Afnemer;
de locatie van het evenement, inclusief alle zaken die zich in verband
met dat evenement op die locatie bevinden.

8.6

Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken van derden ter zake de
schade waarvoor Leverancier krachtens de voorgaande leden aansprakelijk
is.

8.7

Leverancier is verplicht om voor eigen rekening een afdoende verzekering
af te sluiten, die tenminste het risico op schade zoals genoemd in de
voorgaande leden dekt. Leverancier houdt daarbij rekening met de risico’s
die verband houden met de evenementenbranche, waaronder
werkomstandigheden
die
horen
bij
festivalterreinen
en
grote
evenementenlocaties. Leverancier zal op eerste verzoek van Afnemer een
afschrift verstrekken van de verzekeringspolis en de bijbehorende
polisvoorwaarden.
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Artikel 9

Overmacht

9.1

Indien Afnemer een evenement geheel of gedeeltelijk moet afgelasten en /
of geen doorgang kan laten vinden als gevolg van Overmacht, dan is
Afnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of
de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te
zijn. Indien Afnemer reeds een (aan)betaling aan Leverancier heeft gedaan,
dan zal Leverancier deze (aan)betaling omgaand terugbetalen aan Afnemer,
tenzij deze (aan)betaling geheel of gedeeltelijk kan worden aangemerkt als
een vergoeding voor een reeds door Leverancier verrichte prestatie.

9.2

Leverancier is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht te beroepen
indien de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting niet is te wijten
aan zijn schuld, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht aan de zijde van
Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel,
stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden,
vervoersproblemen aan de zijde van Leverancier of door Leverancier
ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- en / of
solvabiliteitsproblemen bij Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste
van Leverancier.

9.3

Indien Leverancier zich op overmacht beroept, dan is Afnemer gerechtigd
de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te
zijn. Indien Afnemer reeds een aanbetaling aan Leverancier heeft gedaan,
dan zal Leverancier deze aanbetaling in alle gevallen omgaand terugbetalen
aan Afnemer, tenzij deze (aan)betaling geheel of gedeeltelijk kan worden
aangemerkt als een vergoeding voor een reeds door Leverancier verrichte
prestatie.

Artikel 10

Intellectuele Eigendom

10.1 Dit artikel 10 is niet van toepassing op de muzikale uitvoeringen voor publiek
van artiesten tijdens evenementen van Afnemer.
10.2 Indien op de door Leverancier geleverde prestatie enig recht van
intellectuele eigendom rust (zoals maar niet beperkt tot auteursrecht,
naburig recht, modelrecht, merkenrecht, kwekersrecht of octrooirecht) of
mocht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een zodanig recht
ontstaan, dan draagt Leverancier dit recht en / of die rechten al dan niet bij
voorbaat in volle omvang over aan Afnemer. Deze overdracht omvat alle
denkbare exploitatiebevoegdheden, waaronder openbaarmaking en
verveelvoudiging, zoals nu en in de toekomst bekend zonder enige
beperking naar plaats en / of tijd en / of inhoud. Afnemer aanvaardt hierbij
deze overdracht bij voorbaat.
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10.3 Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Leverancier
verplicht om op eerste verzoek van Afnemer een overdrachtsakte te
ondertekenen nadat het werk en / of object is voltooid op straffe van een
boete ter hoogte van EUR 10.000,00.
10.4 Leverancier doet voor zover wettelijk mogelijk afstand van zijn
persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a, b en c
Auteurswet.
10.5 De overeengekomen prijs wordt geacht tevens een vergoeding te omvatten
voor de in de vorige leden aangeduide overdracht van intellectuele
eigendomsrechten.
10.6 Indien op de geleverde prestatie reeds bestaande intellectuele
eigendomsrechten van Leverancier rusten, dan verleent Leverancier een
eeuwigdurende licentie ter zake het onbeperkte wereldwijde gebruik van die
prestatie en / of rechten zonder dat Afnemer gehouden is tot betaling van
een aanvullende vergoeding.
10.7 Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en / of diensten geen
inbreuk maken op rechten van derden en vrijwaart Afnemer van aanspraken
van derden in dit verband.
10.8 De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Afnemer in het
kader van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking gestelde
materialen, documenten, logo’s, merken, et cetera, zijn te allen tijde
voorbehouden en blijven eigendom van Afnemer.
10.9 Indien Leverancier bij de uitvoering van Overeenkomst derden inschakelt,
dan garandeert Leverancier dat alle intellectuele eigendomsrechten die in
het kader van de samenwerking met deze derde ontstaan rechtsgeldig aan
Leverancier werden overgedragen. Voorts garandeert Leverancier dat de
arbeidsovereenkomsten met haar werknemers een bepaling bevatten met
de strekking dat Leverancier in de hoedanigheid van werkgever in volle
omvang eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens het
verrichten van arbeid ontstaan.
10.10 Het is Leverancier uitsluitend na schriftelijke toestemming van Afnemer
toegestaan om promotiefoto’s en / of video’s van evenementen op haar
website te plaatsen.
Artikel 11

Geheimhouding

11.1 Partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die
gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze
slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
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Artikel 12

Overdracht

12.1 Het is Afnemer zonder toestemming van Leverancier toegestaan om deze
Overeenkomst en / of rechten en / of vorderingen die daaruit voortvloeien
over te dragen aan een derde.
Artikel 13
13.1

Ontbinding

Onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige wettelijke
remedies, kan iedere partij zonder gerechtelijke tussenkomst de
Overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst – en voor zover
nakoming niet blijvend onmogelijk is – pas nadat de andere partij in verzuim
is.

13.2 Afnemer is slechts in verzuim indien zij toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst nadat zij in gebreke
is gesteld, waarbij een termijn van 15 (zegge: vijftien) dagen gesteld wordt
voor zuivering van de tekortkoming.
13.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding en alle overige wettelijke
remedies, kan iedere partij zonder gerechtelijke tussenkomst de
Overeenkomst voortijdig met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, indien:
1. de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan de andere
partij surseance van betaling wordt verleend;
2. de andere partij faillissement aanvraagt of de andere partij in staat
van faillissement wordt verklaard;
3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd
anders dan ten behoeve van een reconstructie of een samenvoeging
van ondernemingen.
Artikel 14

Conversie

14.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Afnemer en Leverancier zullen in dat geval de nietige of vernietigde
bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling
van het betreffende artikel.

8

Artikel 15

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende
Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene
Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van
iedere andere rechtbank - worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.
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