ALGEMENE VOORWAARDEN (DANS)SHOW / DEMONSTRATIE Herman en Michèle Love 2 Move
artikel 1
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Herman
en Michèle Love 2 Move, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
geheel of gedeeltelijk door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van
één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die
niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden en vastgelegd te
worden met de instemming van opdrachtgever en
opdrachtnemer.
artikel 2
Overeenkomst
1. De in een overeenkomst vermelde prijzen zijn
exclusief 19% BTW en andere in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reiskosten à € 0,19 per gereden kilometer, tenzij
anders overeengekomen.
2. Bij aanvaarding van de overeenkomst dient, binnen
vijf werkdagen na ondertekening, 50% van de
overeengekomen fee door opdrachtnemer ontvangen
te zijn.
artikel 3
Risico-overgang,
uitvoering
en
wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs
behoort
te begrijpen dat
deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, zeven dagen voor de uitvoering van de
overeenkomst aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
Onder deze gegevens vallen het adres en de datum en
tijd waarop de uitvoeringplaats plaatsvinden. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt,
heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, zonder recht op restitutie van eventuele
aanbetalingen aan de zijde van de opdrachtgever.
2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter
beschikking heeft gesteld.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer
24 uur voor aanvang van het evenement in bezit is
van het draaiboek – indien aanwezig – van het
evenement waar de overeenkomst zal worden
uitgevoerd.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben,
bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren diensten.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in
de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij

jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect
ontstaan.
artikel 4
Vloer
1. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vloer
van minimaal 25m², die aanwezig is op de locatie waar
de overeenkomst wordt uitgevoerd.
2. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er
op de plek van uitvoering een veilige en geschikte
dansvloer aanwezig is.
3. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de
vloer een gladde structuur heeft. Voorbeelden zijn
hout, parket, laminaat, linoleum, zeil, sporthalvloer.
Zand, grind- en / of straattegels, ijs en vloeren met
grof reliëf worden niet geaccepteerd.
4. De vloer dient horizontaal te zijn. Indien de vloer zich
bevindt op een podium, behoort deze veilig en stabiel
te zijn.
5. De gehele vloer dient schoon en leeg te zijn.
6. Indien er niet aan artikel 4 lid 1-5 is voldaan of
wanneer er twijfel bestaat of aan artikel 4 lid 1-5 is
voldaan,
heeft
Opdrachtnemer
het
recht
de
overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten zonder recht op restitutie
van betaalde voorschotten aan de zijde van de
opdrachtgever.
artikel 5
Muziek en geluid
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate
geluidsinstallatie op de plaats van uitvoering van de
overeenkomst. De geluidsinstallatie dient voldoende
kwalitatief geluid te produceren, zulks ter beoordeling
van opdrachtnemer, en CD en / of iPod kan afspelen.
2. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de muziek,
tenzij anders door Opdrachtnemer aangegeven.
3. Indien er geen adequate geluidsinstallatie aanwezig is,
heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten zonder recht op restitutie van eventuele
betaalde voorschotten aan de zijde van de
opdrachtgever.
artikel 6
Benodigdheden
1. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er
een adequate kleedaccommodatie aanwezig is op de
plaats van uitvoering van de overeenkomst. Deze mag
zich niet verder dan 25 meter van de dansvloer
bevinden. De kleedaccommodatie dient voldoende
ruimte te bieden voor twee personen inclusief
bijbehorende kleding en showattributen.
De kleedaccommodatie dient enkel toegankelijk te zijn
voor artiesten.
Openbare plaatsen evenals keukens, toiletten en
garderobes worden niet als kleedaccommodatie
gezien.
2. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het
verstrekken van gratis consumpties en drankjes aan
opdrachtnemer.
artikel 7
Opschorting,
ontbinding
en
tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen
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uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt.
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk
is
of
indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
gevergd, ziekte hieronder begrepen.
Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
Indien de
ontbinding
aan de
Opdrachtgever
toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht tot
vergoeding van de schade aan opdrachtnemer,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance
van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven - ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht
geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met
de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst
gereserveerde
arbeidstijd,
door
Opdrachtgever aan opdrachtnemer worden betaald.

artikel 8
Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder
overmacht
wordt
in
deze
algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook
het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst
verhindert,
intreedt
nadat
Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
artikel 9
Betaling en incassokosten
1. Betaling van het restbedrag geschiedt minimaal zeven
dagen voor uitvoering van de overeenkomst, en het
bedrag
dient
te
worden
overgemaakt
op
rekeningnummer 614962889 t.n.v. Herman & Michèle
Love 2 Move, tenzij anders door Opdrachtnemer
aangegeven.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De
Opdrachtgever
is
nimmer gerechtigd
tot
verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schort de betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
om een andere reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever.
artikel 10
Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder
geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
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aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor
indirecte
schade,
daaronder
begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is
aan opzet of grove schuld
van
Opdrachtnemer.
artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten en de zaak
hebben voorgelegd aan een mediator. De kosten voor
deze interventie zijn geheel voor rekening van
opdrachtgever.
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