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Algemene Voorwaarden carnavalsstichting De Klot 
 

Definities 

a. De Organisatie: C.S. De Klot. 

b. Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit ter zake van het bijwonen van of meedoen 

aan, anders dan voor eigen commerciële doeleinden, een door de Organisatie te organiseren of georganiseerd  Evenement.  

c. Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot waar C.S. De Klot een 

toegangsbewijs vraagt.  

d. Evenement: een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords.   

e. Evenementenlocatie: elke feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden en ruimten daaromheen, die deel uitmaken van het geheel 

waarbinnen het Evenement gehouden wordt. 

f. Opdrachtnemer: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere organisatie met wie de Organisatie, in zakelijke of commerciële zin, een overeenkomst sluit of een 

andere afspraak maakt die betrekking heeft op de uitvoering van een Evenement waaraan Bezoekers deelnemen, waaronder, doch niet daartoe beperkt, activiteiten inzake 

horeca, transport, muziek, feesten, bewaarneming, beveiliging, leveranties, reclame, promotie, kleding, en/of ontvangst van gasten dan wel Bezoekers.  

  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEZOEKERS 

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of 

indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. Door reservering, aankoop of het op enige andere wijze verkrijgen van een 

Entree- of deelnamebewijs dan wel betreding van de Evenementenlocatie verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene 

voorwaarden. 

1.2 Alle door de Organisatie dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte 

informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker 

gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entree- of 

deelnamebewijzen door derden. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

1.4 Uitdrukkelijk worden door de Organisatie eventueel door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden of andere contractsbepalingen verworpen. 

 

Artikel 2 Entree- of deelnamebewijzen 

2.1 De Entree- of deelnamebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uitsluitend Entree- of deelnamebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie of door 

de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door de Organisatie als geldig erkend. 

2.2 Eenmaal gekochte Entree- of deelnamebewijzen kunnen door de Organisatie teruggenomen worden en of kunnen worden geruild met wederzijds overleg, indien de 

Organisatie dit redelijk acht.. Mogelijkerwijs kan er restitutie van het aankoopbedrag minus reserveringskosten plaatsvinden. 

2.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan Entree- of deelnamebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële 

doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.  

2.4 Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers 

kunnen door de Organisatie van de Zaal van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entree- 

of deelnamebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. 

 

Artikel 3 Toegang, verblijf en veiligheid 

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf op de Evenementenlocatie dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare 

orde, goede zeden en fatsoen en conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De bezoeker is in dit verband 

tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Het voormelde geldt eveneens ten 

aanzien van huisregels en aanwijzingen van door de Organisatie ingeschakelde derden, zoals Opdrachtnemers, voor zover het een situatie en/of locatie betreft onder 

beheer of verantwoordelijkheid van die derde. 

3.2 De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot de Evenementenlocatie te weigeren of te (doen) verwijderen indien een Bezoeker 

zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde 

tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entree- of deelnamebewijs.  

3.3 Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, 

vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname zonder 

teruggave. Indien noodzakelijk zal de Organisatie aangifte doen, dan wel overhandiging aan de Politie. 

3.4 Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op de Evenementenlocatie  

goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen. 

3.5 Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het 

Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van de Evenementenlocatie van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de 

Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entree- of deelnamebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in 

dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

4.1 Het betreden van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor 

door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien 

verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering 

wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 
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a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Bezoekers en door de Organisatie ingeschakelde derden, zoals leveranciers, huurders/pachters 

van de Evenementenlocatie  en de door deze derden ingeschakelde personen.  

b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van 

algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen, inclusief huisregels ter plaatse. 

c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen. 

d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Evenementenlocatie meegebrachte goederen. 

e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement. 

f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement. 

g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend 

of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins (mede) ter beschikking van de Organisatie staat. 

h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van Bezoeker. 

i. schade van welke aard ook geleden door minderjarigen of andere gasten die met Bezoeker in diens bijzijn het Evenementenlocatie hebben betreden of aan het Evenement 

hebben deelgenomen, in die zin dat Bezoeker de Organisatie in elk geval vrijwaart voor deze schade. 

4.2 De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder 

overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst 

tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder 

niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, 

transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de Evenementenlocatie, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet 

functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend 

c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Gezien het feestelijk 

karakter van een door de Organisatie georganiseerd Evenement, valt onder overmacht eveneens het overlijden, een ongeval of een andere ernstig voorval waardoor een 

lid van de Organisatie, een Opdrachtnemer of een derde is getroffen. 

4.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van functionarissen of vrijwilligers de Organisatie en/of door 

de Organisatie ingeschakelde derden. 

 

Artikel 5 Registratie 

5.1 Organisatie heeft het recht om tijdens het Evenement te fotograferen en/of te filmen, zelf of door Organisatie ingeschakelde derden en is bevoegd deze foto’s, beelden 

of bestanden op door haar gewenste wijze te gebruiken. Gebruik van registratie hiervan door derden is niet toegestaan. 

5.2 Organisatie is niet aansprakelijk voor aanspraken van Bezoekers of derden en/of voor schade voortvloeiend uit exploitatie en registratie van beeldmateriaal.  

  

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom 

De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van)  posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie) materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere 

wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom.  

 

Artikel 7 Data en plaats 

7.1 De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip. 

7.2 Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan  wel in geval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere 

datum, andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden 

schade. 

7.3 Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entree- of deelnamebewijs betaalde vergoeding aan 

de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden. 

7.4 Restitutie van entree- of deelnamegelden als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de 

Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig Entree- of deelnamebewijs binnen 30 (dertig veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de 

annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt. 

 

Artikel 8 Gelding voorwaarden en geschillenregeling/toepasselijk recht 

8.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige 

bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking. De 

Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

8.2 Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

8.3 Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht. 

 

 

 

  



 
ALGEMENE VOORWAARDEN CARNAVALSSTICHTING DE KLOT                                                           versie 1.0       november 2018   pagina 3 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van iedere andere bepaling en voorwaarden van Opdrachtnemer, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 

de Organisatie en Opdrachtnemer, inclusief op voorafgaande besprekingen, offertes, verlenging van bestaande rechtsverhoudingen of overeenkomsten, en op alle daaruit 

afgeleide of daarop gebaseerde rechtsverhoudingen tussen de Organisatie en Opdrachtnemer. 

1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer of derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de Organisatie 

schriftelijk zijn aanvaard. Een verwijzing door Opdrachtnemer naar de toepasselijkheid van bepaalde algemene voorwaarden of andere bepalingen, bijvoorbeeld op zijn 

briefpapier, in e-mails, offertes of orderbevestigingen, heeft geen betekenis.  

 

Artikel 2 Uitvoering van een opdracht 

2.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij- en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, zij het volledig onder verantwoordelijkheid en voor rekening 

en risico van Opdrachtnemer, en onverminderd diens eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens de Organisatie. 

2.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van de Organisatie wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de Organisatie 

gerechtigd deze wijzigingen – in overleg met Opdrachtnemer - door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtnemer is vereist. Voor zover deze wijzigingen 

meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van de Organisatie, mits berekend binnen redelijke marges, met als referentiekader de overige 

financiële afspraken en verhouden tussen partijen. Indien een wijziging als hier bedoeld (naar verwachting) aanmerkelijk meer kosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld 

20% of meer van de eigenlijke afgesproken vergoeding), dient Opdrachtnemer dit vooraf aan de Organisatie mede te delen. De Organisatie is in dat geval slechts gebonden 

tot betaling van dit meerwerk indien en voor zover zulks blijkt uit een afzonderlijk door haar voor dit meerwerk ondertekende verklaring, waarin ook de (geschatte) kosten 

van of vergoeding voor het meerwerk duidelijk staan vermeld. 

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Opdrachtnemer 

3.1 Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en vereiste toestemmingen van derden (overheden) noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 

Opdrachtnemer dient zelf tevens zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen noodzakelijk voor het gebruikmaken van ingeschakelde derden, waaronder 

cateraars, eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van activiteiten, die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 

3.2 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de Bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd Evenement. 

3.3 Opdrachtnemer zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van Bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden en materialen 

van het overeengekomen Evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer omstandigheden volgens 

Opdrachtnemer daartoe nopen. 

3.4 De Organisatie is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.  

 

Artikel 4 Betaling 

4.1 Opdrachtnemer factureert in overeenstemming met de afspraken die hierover met de Organisatie zijn gemaakt.  

4.2 Betaling geschiedt slechts indien een factuur is ontvangen die aan de geldende wettelijke vereisten voldoet. De betalingstermijn is in principe 14 dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 5 Annulering 

5.1 Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van Opdrachtnemer waardoor het Evenement niet of niet geheel kan doorgaan in een situatie of op de locatie 

onder zijn beheer of waarvoor hij verantwoordelijk is, komt geheel voor risico van Opdrachtnemer en ontslaat deze nooit van zijn verplichtingen ten opzichte van de 

Organisatie.  

5.2 Ook in geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is deze gehouden zich zoveel mogelijk in te spannen om het Evenement, desnoods via en/of bij een andere 

opdrachtnemer of organisatie, zoveel mogelijk volgens planning doorgang te laten vinden. 

 

Artikel 6 Overmacht 

6.1 De Organisatie is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht, in de zin van een niet toerekenbare tekortkoming 

zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door 

omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht in deze worden mede, maar niet uitsluitend, verstaan wordt mede verstaan elke van de wil 

van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als 

mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, ziekte van belangrijke 

medewerkers van de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde derden die een belangrijke rol in de opdracht zijn toebedacht, ongevallen, storingen in apparatuur, 

het uitblijven van benodigde medewerking van derden, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of 

brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden 

dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet 

zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Gezien 

het feestelijk karakter van een door de Organisatie georganiseerd Evenement, valt onder overmacht eveneens het overlijden, een ongeval of een andere ernstig voorval 

waardoor een lid van de Organisatie, een Opdrachtnemer of een derde is getroffen. 

6.2 In geval van overmacht aan de zijde van de Organisatie worden haar verplichtingen opgeschort, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is in verband met de korte termijn 

waarop uitvoering van het Evenement dient plaats te vinden. Indien de overmacht dermate lang duurt dat de opdracht redelijkerwijs niet meer (tijdig) kan worden 

uitgevoerd, is zowel de Organisatie als Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer enig recht 

heeft op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. 

 

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 Alle verplichtingen van de Organisatie behelzen een inspanningsverplichting en zonder dat de Organisatie enig resultaat kan garanderen, temeer nu bij de uitvoering 

van de uiteindelijke opdracht diverse derden betrokken zijn met wie de Organisatie rechtstreeks een overeenkomst sluit. 

7.2 De totale aansprakelijkheid van de Organisatie, en met inachtneming van voorgaand artikel 6 en 7.1, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 

overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.  

7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
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a. de redelijke kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed 

indien Opdrachtnemer de overeenkomst heeft ontbonden; de van de Organisatie bedongen vergoeding en/of het daarin verdisconteerde winstdeel, worden uitdrukkelijk 

niet als directe schade aangemerkt; 

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze 

voorwaarden; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze 

algemene voorwaarden. 

7.4 Aansprakelijkheid van de Organisatie voor indirecte schade, waaronder – niet uitputtend bedoeld - in deze begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtnemer, schade verband houdende 

met de inschakeling van al dan niet door de Organisatie aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers of derden, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is 

uitgesloten. 

7.5 Buiten de in dit artikel als zodanig aangewezen situaties rust op de Organisatie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een 

actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

7.6 Klachten dienen door Opdrachtnemer binnen uiterlijk 5 dagen na het betreffende voorval per aangetekende brief aan de Organisatie medegedeeld te worden op straffe 

van verval van welke aanspraak dan ook. De aansprakelijkheid van de Organisatie ex art. 7.2 ontstaat daarbij slechts indien Opdrachtnemer de Organisatie daarbij deugdelijk 

in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en de Organisatie ook na die termijn 

toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 

bevatten zodat de Organisatie in staat is adequaat te reageren. De voormelde verplichting tot ingebrekestelling geldt niet indien nakoming van de zijde van de Organisatie 

in verband met het (geplande) tijdsverloop van het Evenement niet meer mogelijk is. Niettemin dient ook dan Opdrachtnemer gedetailleerd te omschrijven waarom hij van 

oordeel is dat de Organisatie toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een nader omschreven verplichting. 

7.7 Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, exoneraties en vrijwaringsclausules, die in verband met de opdracht (door derden) aan de Organisatie 

kunnen worden tegengeworpen, kunnen door de Organisatie aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen.  

7.8 Opdrachtnemer vrijwaart de Organisatie, diens eventuele functionarissen en diens voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde hulppersonen tegen elke 

aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de opdracht. 

7.9. Alle rechtsvorderingen jegens de Organisatie, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende 

vordering/aanspraak is ontstaan. 

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding 

8.1 Wanneer Opdrachtnemer in verzuim is met enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, stillegging of liquidatie van de activiteiten van Opdrachtnemer, heeft 

de Organisatie het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel 

of ten dele te ontbinden, naar keuze van de Organisatie, zonder dat de Organisatie tot betaling of toekenning van enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch 

onverminderd de aan de Organisatie verder toekomende rechten. 

8.2 In geval van ontbinding wegens de in artikel 8.1 genoemde situaties is de Organisatie nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding 

gehouden. 

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen 

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de Organisatie en Opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.  

9.2 Eventuele geschillen tussen partijen worden, met uitsluiting van enige andere vorm van geschillenbeslechting, voorgelegd aan en beslist door de bevoegde rechtbank 

in Nederland. 

 

 


