Algemene Voorwaarden De IJsbreker.nl

(1)

1.De IJsbreker.nl verplicht zich om:
1.1. Een half uur voor de aanvang met volledige bezetting
aanwezig te zijn.
1.2. Alle benodigde rekwisieten, kostuums en dergelijke bij
zich te hebben.
1.3. Er voor zorg te dragen dat alle benodigdheden in goede
staat zijn.
1.4. Er naar eer en geweten voor te zorgen dat de artiesten in
een goede conditie zijn.
1.5. In geval van ziekte haar uiterste best te doen om, in
overleg met de opdrachtgever, voor goede vervangers te
zorgen.
2.Uitvoering
2.1.Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd door
ziekte van de artiest (of één der artiesten), tengevolge van
enig overheidsbevel of andersoortig overmacht, zijn
contractanten gerechtigd onderhavige overeenkomst als
geschorst te beschouwen zonder dat de artiest gehouden
is tot enige schadevergoeding.
2.2.Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen
doorgang kan vinden buiten schuld can De IIJsbreker
2.2.1.oor weersomstandigheden, wegens het ontbreken ven
de benodigde vergunningen bij de opdrachtgever zal dit
niet als overmacht worden beschouwd en is de
opdrachtgever derhalve gehouden het volledig
overeengekomen bedrag aan artiest (- en) uit te betalen.
2.3.Een eventueel radio/televisie-optreden of een optreden in
het buitenland (eea. aan te tonen met een deugdelijk
contract) heeft altijd voorrang boven een optreden binnen
Nederland. In dit geval komt de overeenkomst te vervallen
en zullen de contractanten in onderling overleg en,
desgewenst door de opdrachtgever, een vervangend
optreden tegen dezelfde prijs overeenkomen.
3.Niet nakomen van overeenkomst
3.1.Behoudens het gestelde in artikel 2 zal bij niet nakomen
van deze overeenkomst door één der partijen, een
schadevergoeding, gelijk aan maximaal éénmaal de totale
in deze overeenkomst vermelde gage, worden betaald aan
de benadeelde partij.
De schadevergoeding zal zijn verschuldigd vanwege het
enkele feit van contractbreuk en kan terstond worden
opgeëist. Alle kosten te dier zake te maken, alsmede
dezulke kosten om de in gebreke zijnde partij tot nakoming
der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als
buiten rechte, komen ten laste van de contractbrekende
partij.
4.Opdrachtgever zal zorgdragen voor:
4.1.De nodige vergunningen betreffende het optreden van de
artiest(en).
4.2.Een goed afsluitbare kleedkamer met stromend water.
4.3.Twee consumpties (koffie, thee, fris) per artiest per uur.
4.4.Een goede maaltijd (lunch, diner), indien het optreden
plaatsvindt over een periode die langer duurt dan vier
uren.
5.Vervoer
5.1.De IJsbreker.nl zal van een deugdelijk transportmiddel
gebruik maken. In geval van pech of andere
vervoersproblemen wordt de opdrachtgever zo snel
mogelijk gewaarschuwd.
5.2.Opdrachtgever is gerechtigd om het voertuig op
deugdelijkheid te laten controleren door de ANWB.
5.3.De IJsbreker.nl verplicht zich in een dergelijk geval om alle
maatregelen te nemen om een zo spoedig mogelijke
uitvoering van deze overeenkomst te doen plaatsvinden.
6.Opdrachtgever verklaart
6.1.bekend te zijn met de prestaties van De IJsbreker.nl,

6.1.1. alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling
van het optreden en de presentatie daarvan door de artiest
bepaald wordt.
7.Schade
7.1.Iedere schade aangebracht aan de rekwisieten, kleding of
ander instrumentarium der artiesten veroorzaakt door publiek
of personeel van de opdrachtgever, dat zich in de zaal, of op
het podium, of in de kleedkamer bevindt, wordt door de
opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel
binnen een maand nadat de eventuele schade is aangericht.
Dit bedrag zal binnen 14 dage door de opdrachtgever aan De
IJsbreker.nl worden betaald.
In geval van een optreden in de buitenlucht, dan wel in een
feesttent, is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor
schade bij de artiest(en) als gevolg van slechte
weersomstandigheden, een ondeugdelijke overkapping of podium.
8.Wijzigingen en niet nakomen van de overeenkomst
8.1.in de (uitvoering van de) overeenkomst, hoe ook genaamd,
dienen vooraf uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen
bij gebreke waarvan zij niet geldig zijn.
8.2.Indien één der contractanten aanleiding heeft te mogen
stellen dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen
van deze overeenkomst heeft gehouden, dient eerstgenoemde
hiervan uiterlijk binnen vijf dagen na de datum van het
optreden per aangetekende brief melding aan de andere
contractant te doen.
9.Bevestiging van de Overeenkomst
9.1.De overeenkomst dient binnen vijf dagen na dagtekening
door de opdrachtgever ondertekend teruggestuurd te
worden aan De IJsbreker.nl.
9.2.Bevestiging per email geldt als retourneren van een
ondertekend contract
9.3.Bij niet-tijdige retourzending is er geen sprake van een
binding aan de kant van De IJsbreker.nl.
10.Het is de opdrachtgever of derden niet toegestaan anders
dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De
IJsbreker.nl, geluids- en/of beeldopnamen te maken van het
optreden.
11.Uitbetaling
11.1.Opdrachtgever zal binnen twee weken na factuurdatum
het overeengekomen bedrag betalen.
11.2.Indien opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voldoet,
is De IJsbreker.nl gerechtigd om tot incasso over te gaan.
Alle hieruit voortkomende kosten komen geheel voor
rekening van opdrachtgever.
11.3.Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend naar
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten,
doch deze kosten bedragen minimaal €250,=.
12.Rechtsgeldigheid
12.1.Contractanten verklaren meerderjarig te zijn, dan wel
deze overeenkomst mede te hebben laten ondertekenen door
één van de ouders of voogden.
12.2.Geschillen zullen zonder uitzondering worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
12.3.Alle kosten, voortkomende uit contractbreuk, komen
geheel voor rekening van degeen die de contractbreuk heeft
veroorzaakt. De te betalen vergoeding zal bestaan uit de
totaalsom van het overeengekomen bedrag voor een
optreden.
12.4.Een bevestiging per email geldt als ondertekend contract.

