Algemene voorwaarden Ferocius Events
Laatste aanpassing gemaakt op 23-10-2012

moeten worden. Indien gebruik dient te worden gemaakt van een stroomaggregaat,
dient deze maximaal een jaar geleden te zijn goedgekeurd. De aggregaat dient te
zijn voorzien van een stroomstabilisator. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor
schade aan de apparatuur.

Hoofdstuk 1 Verzorging van shows
1.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van
toepassing op alle overeenkomsten inzake verzorging van shows op feestavonden
door Ferocius Events met opdrachtgevers gesloten.

1.14 Geluidsniveau
De DJ show produceert een geluidsvolume van gemiddeld 95DB decibel (gemeten
op 5 meter afstand van de speelplek). Indien er sprake is van een geluidsbegrenzers
behoudt Ferocius Events zich het recht het optreden niet door te laten gaan.

1.2 Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Ferocius Events te Vogelenzang
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst
een show voor een feestavond door Ferocius Events laat verzorgen.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en
belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder
voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende
accessoires, bekabeling en verpakkingsmaterialen.

1.15 Maaltijd(en)
Opdrachtgever zorgt voor voldoende warme maaltijd(en) voor het personeel van
Ferocius Events. De maaltijd dient voldoende voedzaam en gezond te zijn (geen
snacks, soep met brood of enkel patat). In ieder geval dient er groente en/of salade
bij de maaltijd inbegrepen te zijn. Het moment van het serveren van de maaltijd
wordt samen met de artiest bepaald bij aankomst van de artiest op de locatie. Indien
de opdrachtgever deze maaltijden niet kan of wil verzorgen, zal een vergoeding van
25 euro per persoon verschuldigd zijn. Er moet in dit geval wel de mogelijkheid zijn
(logistiek, technisch en qua tijdsplanning) om de locatie te verlaten.

1.3 Toegang tot de locatie
Liften, trappen (hoe weinig treden ook), een onverharde (zand) of oneffen (grind,
kiezel, kinderhoofDJes) toegangsweg en een grotere afstand dan 15 meter vanaf het
lospunt tot de speelplek zijn een probleem. Als dit het geval is dient er vooraf overleg
plaats te vinden met Ferocius Events. Eventueel kan het dan noodzakelijk zijn om
extra sjouwhulp bij te boeken. Hier kunnen eventueel bijkomende kosten voor in
rekening worden gebracht. Indien bij aankomst op de locatie blijkt dat er sprake is
van bovengenoemde belemmeringen zonder dat er vooraf aantoonbaar overleg
heeft plaatsgevonden met Ferocius Events, behoudt de artiest zich het recht voor
om het optreden niet door te laten gaan. De opdrachtgever blijft in dat geval de
volledige gage verschuldigd.

1.16 Consumpties
Voor de DJ zullen voldoende consumpties (koffie, thee, vruchtensap, fris en
eventueel licht alcoholische dranken zoals bier en wijn) ter beschikking worden
gesteld, beschikbaar vanaf aankomst tot aan het vertrek van de show. Indien de
artiest tijdens de show niet van zijn plek kan, zal opdrachtgever ervoor moeten
zorgen dat het bedienend personeel regelmatig ook bij de artiest consumpties langs
brengt.

1.4 Locatie bezoek
Indien u een grote show heeft geboekt, is het noodzakelijk dat u ruim van te
voren (tenminste enkele weken voor de feestdatum) samen met een medewerker
van Ferocius Events de locatie inspecteert.
1.5 Gebruik van liften
Indien er gebruik dient te worden gemaakt van een of meerdere liften om alle
apparatuur op de speelplek te kunnen brengen, wordt er een lifttoeslag berekend.
Dit in verband met de extra opbouw en afbouwtijd die benodigd is. De opening van
de lift dient tenminste 1 meter breed bij 2 meter hoog te zijn.
1.6 Toegang tot het podium
Indien het podium hoger is dan 40 centimeter, dan dient er door opdrachtgever
sjouwhulp te worden verzorgd om alle spullen op het podium te plaatsen. Deze
sjouwhulp dient te bestaan uit tenminste twee potige mannen in nuchtere toestand
die zowel bij het opbouwen als bij het afbouwen ongeveer 30 minuten ter
beschikking staan om de artiest te assisteren met het sjouwen van de apparatuur op
en af het podium. U kunt hiervoor ook een sjouwhulp boeken.
1.7 Opbouw van de apparatuur & tijden
De tijd die nodig is om op te bouwen hang af van de grootte van de show. voldoende
ruimte te zijn voor het vervoeren van de apparatuur. Ook moet er van te voren
ruimte worden vrijgemaakt waar de artiest en de apparatuur komen te staan.
1.8 Afbouwen van de apparatuur
De tijd die nodig is om op te bouwen hang af van de grootte van de show. Vraag
ernaar in verband met de reservering van de zaal.
1.9 Afmetingen speelplek
In verband met de grootte van de apparatuur dient de speelplek bij show A een
minimale afmeting te hebben van 3 x 3 meter, bij show B zal de afmeting minimaal 4
x 3 meter moeten zijn, bij show C zal de afmeting minimaal 5 x 3 moeten zijn en bij
show D 5 x 3 meter. Bij offertes op maat zal dit in overleg bepaald worden. Houdt
ook rekening met de hoogte van de zaal, deze moet minimaal 3 meter zijn indien er
een lichtbrug is geboekt.
1.11 Hoogte van de feestzaal
In verband met de lichtshow dient de feestruimte een minimale hoogte van 3 meter
te hebben. Deze hoogte dient over de gehele oppervlakte van de feestzaal minimaal
aanwezig te zijn. Hou hierbij ook rekening met obstakels zoals schuine daken,
kroonluchters, dwarsbalken, etc. Als deze minimale hoogte niet beschikbaar is, moet
dit ruim van te voren te zijn aangegeven. We zullen dan aangepaste apparatuur
meenemen die past bij een lagere hoogte.
1.12 Geluidsinstallatie
In de afgesproken prijs zit inbegrepen een goede geluidsinstallatie geschikt voor het
bepaald aantal personen. Indien het verwachte aantal personen in de ruimte waar
de show plaatsvindt groter is, dient er aanvullend geluid te worden bijgeboekt. Dit zal
tijdig aangegeven moeten worden.
1.13 Lichtinstallatie
In de afgesproken gage zit een passende lichtinstallatie inbegrepen behorende bij
de geboekte show zoals beschreven op de website. Deze lichtinstallatie is bedoeld
voor het uitlichten van de dansvloer en de DJ. We kunnen u ook van dienst zijn met
het uitlichten van de rest van uw feestruimte
1.11 Elektriciteit
Om een vlekkeloos optreden te kunnen verzorgen, is voldoende elektriciteit van
groot belang. De benodigde hoeveelheid stroom is afhankelijk van de geboekte
show. Er moet bij show A tenminste 1 vrije groep van 230volt (16A) zijn, bij show B
moeten er tenminste 2 vrije groepen zijn van 230volt (16A), bij show C moeten er
tenminste 3 vrije groepen van 230volt (16A) zijn en bij show D moeten er tenminste
5 vrije groepen van 230 volt (16A) beschikbaar zijn. Bij de ‘Specials’ moeten er
tenminste 3 vrij groepen van 230 volt (16A) aanwezig zijn. Bij op maat gemaakte
shows vindt er overleg plaats.
De stroomaansluiting dient op maximaal 10 meter afstand van de speelplek/podium
beschikbaar te zijn. Indien de afstand groter is zal dit ruim van te voren aangegeven

1.17 Parkeren
De opdrachtgever zorgt voor adequate en gratis parkeerruimte voor een
vrachtbus(je) en/of een personenauto, nabij de locatie en de speelplek. In geval van
een behoorlijke afstand van de locatie naar de eerste geschikte parkeergelegenheid
(zoals vaak het geval is in drukke binnensteden) kunnen extra kosten voor transport
van en naar de parkeergelegenheid verschuldigd zijn. Indien een parkeerontheffing
noodzakelijk is voor het laden en lossen zal opdrachtgever hiervoor zorgen.
Parkeerkosten worden achteraf berekend en zijn voor opdrachtgever.
1.18 Introducés
Ferocius Events kan indien nodig enkele potentiële klanten uitnodigen het optreden
bij te wonen.
1.19 Vragenlijst en specifieke verzoeknummers
De bij de boeking aangeleverde vragenlijst dient maximaal één week voor aanvang
van de show ingevuld te zijn geretourneerd aan Ferocius Events, indien er niet tijdig
een vragenlijst is ingevuld door de opdrachtgever, behoudt Ferocius Events zich het
recht om klachten over de feestavond niet in behandeling te nemen.
Het benodigde materiaal voor specifieke verzoeknummers dient tenminste één week
van te voren aangeleverd te zijn.
1.20 Vooraf overleg
Zijn er afwijkingen, vragen of zijn bepaalde faciliteiten niet voor handen, neem dan
tijdig contact op met Ferocius Events voor mogelijke aanpassingen. Problemen zijn
er om opgelost te worden.
1.21 Vervoer
De standaard shows zijn inclusief vervoer binnen de regio. De regio bedraagt een
maximale afstand van 55km vanaf 2114 CN Vogelenzang. Alle extra kilometers
zullen in rekening gebracht worden.
1.22 Schade
Schade aan de apparatuur die door derden wordt veroorzaakt voor, tijdens of na het
feest, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever(s)
1.23 Vergunningen
De opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen die vereist zijn om het evenement
door te laten gaan. Ferocius Events behoudt zich het recht de opdracht niet uit te
voeren als de vergunningen niet compleet zijn of niet kloppen. De opdrachtgever
blijft in dit geval de volledige afgesproken offerteprijs verschuldigd aan Ferocius
Events. Als de vergunning niet aanwezig is of niet compleet blijkt te zijn is Ferocius
Events niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het feit dat het feest of
evenement niet door kan gaan. Hieronder vallen ook boetes.
1.24 Overig
Ferocius Events behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen zonder
aankondiging in zowel in de algemene voorwaarden, uitvoering van de shows en
bewerkingen op de website.
1.25 Betalingen
Bij particulieren geldt dat de volledige gage van de geboekte show vooraf
overgemaakt dient te worden. Met uitzondering kan er op de feestavond contant
betaalt worden.
Bij bedrijven geldt dat de gage de geboekte show achteraf overgemaakt dient te
worden binnen een periode van maximaal 2 weken of 4 weken na factuurdatum
(staat vermeld op factuur) of contant op de avond.
De opdrachtgever verklaart bij bevestiging van de offerte tevens dat zij instemt met
het ontvangen van digitale facturen van Ferocius Events.

Hoofdstuk 2: Verhuur van apparatuur
2.1 Toepasselijkheid
De algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van
toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Ferocius Events met
huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde
apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Ferocius Events te Vogelenzang
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst
apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en
belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder
voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende
accessoires, bekabeling en verpakkingsmaterialen.
2.3 Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel
24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de
overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt
op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te
kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per
overboeking, volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.
2.5 Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en
vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
eerder dan op de tiende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering
kosteloos geschieden; later dan de negende dag vòòr de aanvang van de
huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
2.6 Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder
verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer
rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder
dan 30dagen.
2.9 Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze
gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader
en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te
allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot
gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om
de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.
2.8 Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte
verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet
toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te
verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
2.9 Werking
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede
conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de
huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de
apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt
aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur
voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet
toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de
gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde
apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is
huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
2.10 In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden
afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op
het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem
gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te
allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden
teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die
einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook,
alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de
huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de
verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige
terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag
waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met
50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de
kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd
alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn
vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of
tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade
mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond
van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn,
zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding
eveneens van huurder te claimen.

2.11 Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht
hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval
van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen
bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft
voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen
toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij
gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van
de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
2.12 Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend
met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de
apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de
gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte
schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te
verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de
huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
2.13 Schade
2.13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan,
ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder
indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de
huurder afgesloten schadevergoeding.
2.13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en
andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of
anderszins zaken te bevestigen.
Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig
plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt
aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de
huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of
vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit
verbod zijn beschadigd.
2.13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die
ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of
niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt
toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde
apparatuur.
2.14 Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde
apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem
door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden,
kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
2.15 Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een
huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige
gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.
2.16 Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in
bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
2.17 BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit
het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in
openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die
muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt
via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van
huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door
BUMA/STEMRA/SENA.
2.18 Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Ferocius Events
voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de
huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie
van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige
AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met
deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.
2.19 Aansprakelijkheid
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het
gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Ferocius Events niet
aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken
van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de
gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake Ferocius Events voor alle aanspraken
van derden vrijwaren.
2.20 Overmacht
2.20.a. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst
redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Ferocius Events kan worden verlangd;
2.20.b. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Ferocius Events en/of haar
toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen
nakomen;
2.20.c. Ferocius Events behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de
uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te
ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
2.20.d. Ferocius Events behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de
prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het
moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;
2.20.e. Ferocius Events behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te
beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de
prestatie geleverd had moeten zijn.

3. Bemiddeling van artiesten (DJ’s, vocalisten, saxofonisten, percussionisten)
Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede
betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is
rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus danwel
namens een groep van artiesten en/of musici, alsmede betrokken technici die zich
jegens Ferocius Events tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), één en
ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en
tevens Ferocius Events heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een
optreden en/of evenement.
3.1 Technische rider DJ
Er dienen tenminste twee cd-spelers aanwezig te zijn van het type Pioneer
CDJ-2000 of CDJ-2000 Nexus en een mixer van het type Pioneer DJM-800 of DJ900. Deze apparatuur dient in een goede staat te verkeren anders behoudt de DJ
zich het recht om het optreden niet door te laten gaan. De opdrachtgever blijft in dat
geval de volledige gage verschuldigd. Indien er afwijkende apparatuur ligt als
hierboven vermeldt, dient dit minimaal een week voor de geplande datum
aangegeven moeten worden. Er kan dan eventueel een DJ-set gehuurd worden.
Tevens dient er hoge kwaliteit monitorgeluid aanwezig te zijn met volumebediening
op het mengpaneel en er moet voldoende verlichting zijn in de booth, sterkte in
overleg met de DJ.
3.2 Technische rider saxofonist
De saxofonist neemt een instrumentmicrofoon mee voor zijn saxofoon, draadloos of
draadgebonden. Deze kan uitkomen op jack male 6,5mm of XLR male. Tevens dient
er hoge kwaliteit monitorgeluid aanwezig te zijn met volumebediening op het
mengpaneel. Opdrachtgever zorgt voor een paneel waarop de microfoon en
monitors van de saxofonist geregeld kunnen worden. Dit kan zijn het mengpaneel
van de DJ of een mengtafel.
3.3 Technische rider percussionist
De percussionist neemt een drumkit mee voor zijn percussie-uitrusting, deze
microfoons eindigen allemaal op XLR Male. De opdrachtgever draagt zorg voor een
goede mengtafel waarop het geluid van de percussionist geregeld kan worden. Op
aanvraag kan de percussionist zelf een mengtafel meenemen. Tevens dient er hoge
kwaliteit monitorgeluid aanwezig te zijn met volumebediening op het mengpaneel en
er moet voldoende verlichting zijn in de booth, sterkte in overleg met de DJ. De
opstelling van de percussionist neemt ongeveer vier vierkante meter in beslag. Er is
voldoende ruimte vrijgemaakt zodat de percussionist zijn opstelling kan plaatsen.
3.4 Technische rider vocalist / MC
Voor de vocalist/MC is een hoge kwaliteit (voorkeur) draadloze of draadgebonden
zangmicrofoon beschikbaar. Tevens dient er hoge kwaliteit monitorgeluid aanwezig
te zijn met volumebediening op het mengpaneel en er moet voldoende verlichting
zijn in de booth, sterkte in overleg met de MC.
3.5 Overige bepalingen optredende artiesten
De opdrachtgever zorgt voor voldoende drinken voor de optredende artiest (fris,
water en licht alcoholische dranken). Bij een publiekelijk toegankelijk evenement
heeft de optredende artiest heeft recht op minimaal 4 gastenlijstplekken. Een
kleedkamer of afsluitbare ruimte backstage voor de optredende artiest is gewenst.
Tevens dient er nabij de locatie voldoende parkeergelegenheid te zijn. Indien er
sprake is van betaald parkeren, wordt dat achteraf in rekening gebracht bij de
opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet voldoet aan de technische riders
zoals hierboven beschreven behoudt de artiest zich het recht om het optreden niet
door te laten gaan. De opdrachtgever is in dat geval de volledige gage verschuldigd.
3.6 Beveiliging
Tijdens het optreden van de DJ is het niet toegestaan de DJ-booth te betreden,
tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is. Indien er sprake is van
beveiliging, dient de DJ-booth routinematig gecheckt te worden. In geval van
calamiteiten heeft de DJ het recht het optreden te staken en de locatie te verlaten.
De opdrachtgever blijft in dit geval de volledige gage verschuldigd.
3.7 Betalingen
Bij het inhuren van artiesten van Ferocius Events dient de gage vooraf de
uitvoeringsdatum betaald te worden. De gage dient minimaal 5 dagen voor het
optreden te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer 40.58.83.099 ten name van
Ferocius Events onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de gage niet op
tijd bijgeschreven is behoudt Ferocius Events het recht het optreden niet door te
laten gaan. De opdrachtgever is in dit geval de volledige gage verschuldigd.
De opdrachtgever verklaart bij bevestiging van de offerte tevens dat zij instemt met
het ontvangen van digitale facturen van Ferocius Events.
3.8 Aansprakelijkheid
Ferocius Events is niet aansprakelijk voor schade bij falen van de artiest, als het
optreden niet naar verwachting was, het in de ogen van de opdrachtgever geen
geslaagd optreden was of als de artiest niet op komt dagen. Ferocius Events is nooit
aansprakelijk voor bijkomende schade door hiervoor genoemde redenen. Wanneer
de artiest niet op komt dagen zal de betaalde gage teruggestort worden op een
nader te noemen bankrekening van de opdrachtgever.
3.9 Buma / Stemra
De opdrachtgever dient na te gaan of de locatie waar de artiest optreedt afdraagt
aan Buma/Stemra. Is dat niet het geval dan zal de opdrachtgever dit zelf moeten
afdragen. Ferocius Events is nooit aansprakelijk voor het afdragen van geld aan
Buma/Stemra.

Artikel 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
a.
Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de
accountant vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA
is onderworpen;
b.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Ferocius Events ter beschikking
gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke
dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader
van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Ferocius Events
vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke
dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige
informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de
Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
c.
Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de
Ferocius Events al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
d.
Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij
Ferocius Events zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde
Werkzaamheden te verrichten;
e.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan
Ferocius Events de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
Werkzaamheden;
f.
Ferocius Events: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor,
niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of
Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met
het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde
Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden
uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
g.
Werkzaamheden: alle door Ferocius Events ten behoeve van
Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is
gegeven en die door Ferocius Events zijn aanvaard alsmede alle daaruit
voor Ferocius Events voortvloeiende Werkzaamheden.

c.

3.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
1.

2.

3.

1.

2.

2.

3.

4.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen,
offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook
genaamd, waarbij Ferocius Events zich verbindt / zal verbinden om
Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle
daaruit voor Ferocius Events voortvloeiende Werkzaamheden.
Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de
opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de
tegenstrijdigheid.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever
wordt door Ferocius Events uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1.

Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Ferocius Events
naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter
beschikking van Ferocius Events te stellen. Ferocius Events bepaalt wat
onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de
betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze
van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet
anders voortvloeit.
3.
Ferocius Events heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en
tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.
Opdrachtgever vrijwaart Ferocius Events voor schade die het gevolg is van
onjuiste of onvolledige Bescheiden.
5.
Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Ferocius Events
gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor
Ferocius Events, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen
door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden
noodzakelijke Bescheiden.
6.
Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Ferocius Events de originele,
door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever
retourneren.

1.

De door Ferocius Events uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis
van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening
gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat
van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en
verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.
2.
Naast het honorarium worden de door Ferocius Events gemaakte
onkosten en de declaraties van door Ferocius Events ingeschakelde
derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.
Ferocius Events heeft het recht om een voorschot te vragen aan
Opdrachtgever.
4.
Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de
Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging
ondergaan, is Ferocius Events gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen.
5.
Over alle door Opdrachtgever aan Ferocius Events verschuldigde
bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting
afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 9. BETALING
1.

2.

3.

4.
1.

5.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de
verplichtingen die voor Ferocius Events voortvloeien uit de toepasselijke
(Beroeps)regelgeving.
2.
Opdrachtgever is ermee bekend dat Ferocius Events - onder meer, doch
niet uitsluitend -:
a. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving
verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en
(Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering
van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te
melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde
autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in
bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art.
6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat
partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te
komen.
In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben
partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht
op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT
Ferocius Events voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in
achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
2.
Ferocius Events bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en
door welke Medewerker(s).
3.
Ferocius Events heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten
door een door de Ferocius Events aan te wijzen derde.

Het uitvoeren van de Opdracht door Ferocius Events houdt niet in de
overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Ferocius Events
rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of
voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Ferocius
Events.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin
intellectuele eigendomsrechten van Ferocius Events zijn vervat, dan wel
producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking
tot het gebruik waarvan Ferocius Events gebruiksrechten heeft verworven
- waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere
geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde
producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferocius
Events aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een
deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door
Ferocius Events. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op
grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OVERMACHT

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1.

krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht
kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van)
opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
Ferocius Events sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat
bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Ferocius Events aan
de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

1.

Betaling door Opdrachtgever van de aan Ferocius Events verschuldigde
bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek,
korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de
dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Ferocius
Events.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn
heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Ferocius
Events gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in
rekening te brengen.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn
heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door
Ferocius Events gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet
tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de
verschuldigde rente(n) en kosten.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar
het oordeel van Ferocius Events daartoe aanleiding geeft, dan wel indien
Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de
daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Ferocius Events
gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Ferocius Events te bepalen vorm.
Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Ferocius
Events gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen Opdrachtgever aan Ferocius Events uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN
1.

Indien tussen Opdrachtgever en Ferocius Events een termijn/datum is
afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en
Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien
overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan

2.

treden Opdrachtgever en Ferocius Events in overleg over een nieuwe
termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met
zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Ferocius Events
overeengekomen is.

1.

2.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ferocius Events is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die
ontstaat doordat Opdrachtgever aan Ferocius Events onjuiste of
onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
Ferocius Events is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,
bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteren door Ferocius Events.
Ferocius Events is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor
schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie
van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Ferocius Events voor het betreffende
geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Ferocius
Events uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Ferocius Events beperkt tot
het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening
gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft
met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde
bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de
twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening
is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van
de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000,=, per
toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de
Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan - reden zien om
bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een
samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één
toerekenbare tekortkoming.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet
van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Ferocius Events of haar leidinggevend management.
Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te
nemen. Ferocius Events heeft het recht om de schade ongedaan te maken
of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde
Werkzaamheden.
Opdrachtgever vrijwaart Ferocius Events voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Ferocius
Events geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Ferocius Events voor aanspraken van derden
(Medewerkers van Ferocius Events en door Ferocius Events
ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de
uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het
handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens
bedrijf of organisatie.

3.

4.

Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN
1.

2.

1.

2.
3.

4.

Opdrachtgever en Ferocius Events kunnen te allen tijde (tussentijds) de
overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is
Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door
Ferocius Events opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve
van Opdrachtgever zijn verricht.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever,
heeft Ferocius Events recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane
en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van
additionele kosten die Ferocius Events reeds heeft gemaakt en kosten die
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Ferocius Events,
heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Ferocius Events bij
overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor
Ferocius Events zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan.
Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat
Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle
declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT
1.

2.

Ferocius Events is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de
nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen
de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden,
tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever
volledig zijn voldaan.
Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van
Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Ferocius Events hebben
ondergaan.

Artikel 14. VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald,
vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever
uit welke hoofde ook jegens Ferocius Events in verband met het verrichten
van Werkzaamheden door Ferocius Events, in ieder geval na één jaar na
het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze
termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad
voor Geschillen.
Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Indien Ferocius Events op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden
verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die
voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere
toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Ferocius Events in dat
geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het
oordeel van Ferocius Events noodzakelijk of nuttig zijn om de
Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen
(wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te
dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en
viruscontrole procedures. Ferocius Events zal viruscontrole procedures
toepassen wanneer Ferocius Events van de faciliteiten van Opdrachtgever
gebruik maakt.
Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden
betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al
dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of
indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst,
werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst
of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1.
2.
3.

Artikel 12. OPZEGGING

Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Ferocius
Events op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren.
Opdrachtgever en Ferocius Events zijn jegens elkaar niet aansprakelijk
voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge
van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder
– maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie,
onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,
ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging
van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld.
Zowel Opdrachtgever als Ferocius Events zullen al hetgeen redelijkerwijs
van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming
van het optreden van voornoemde risico’s.
De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd
door de ontvanger.

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Ferocius Events
gevestigd is.
Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van
Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen
en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1.
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet
geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk
voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen
enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van
deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst.
2.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld
in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere
omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerstautomatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste
beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3.
Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk
aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen.
[●]

