Algemene voorwaarden Vermakelijk entertainment
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en Vermakelijk entertainment gesloten overeenkomsten.
Algemeen
Opdrachtgever en Vermakelijk entertainment gaan een overeenkomst aan door het maken van afspraken over de
uit te voeren opdracht. Dit is een opdracht met een duidelijke plaats, tijd en opdracht, met van te voren
overeengekomen typetjes of voorstelling. Deze opdracht zal door middel van een bevestiging naar de
opdrachtgever worden toegestuurd.
Bij het optreden worden, waar nodig, redelijke pauzes ingelast, waar mogelijk afgestemd op het programma van
de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en
spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid (minimaal 2
consumpties per uur) voor rekening van de opdrachtgever.
Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste één uur voor aanvang van
het optreden geopend te zijn; tevens dient er iemand aanwezig te zijn als aanspreekpunt, die volledig op de
hoogte is van de overeenkomst.
Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in
de werkzaamheden.
Schriftelijke bevestiging:
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat,
maar er desondanks mee instemt dat Vermakelijk entertainment een aanvang maakt met het uitvoeren van de
opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Latere mondelinge afspraken zijn pas
van kracht nadat deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.
Uitvoering van de opdracht:
Vermakelijk zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar
beste weten te behartigen op het afgesproken tijdstip. Voor zover noodzakelijk zal Vermakelijk entertainment de
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Verstrekken van gegevens:
De opdrachtgever wordt geacht al datgene te doen wat nodig of wenselijk is om de opdracht uit te kunnen voeren,
in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.
Vergunningen en wettelijke bepalingen:
Het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de
wettelijke norm behoren niet tot de opdracht van Vermakelijk entertainment
Rechten van intellecteel eigendom en eigendomsrechten:
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht, komen toe aan
Vermakelijk entertainment
Alle uit de opdracht voortvloeiende teksten, muziek, beeld- en geluidsmateriaal blijven het eigendom van
Vermakelijk entertainment, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
Eigen promotie:
Vermakelijk heeft de vrijheid om een uitgevoerde opdracht te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
Geheimhouding:
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
Facturering en betaling
Vermakelijk entertainment zal een factuur versturen/afgeven inclusief BTW en eventuele reiskosten

Betaling van de factuur door opdrachtgever zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een
bankrekening ten name van A.J. Schröder-Westra. Betalingen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen.
Overschrijden van de betalingstermijn
Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en zal door Vermakelijk entertainment een
rente in rekening worden gebracht gelijk aan de wettelijke interest. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop
de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Annulering
In geval van overmacht bij Vermakelijk entertainment, bijvoorbeeld ziekte, vervalt de overeenkomst zonder
verdere verplichtingen voor beide partijen. Vermakelijk entertainment zal, na overleg met opdrachtgever trachten
tot vervanging te komen of de verplichting op een nader te bepalen tijdstip uitvoeren tegen de overeengekomen
voorwaarden.
Bij annulering/afzegging (zonder geldige reden) door opdrachtgever langer dan één week maar minder dan vier
weken voor uitvoering is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij opzegging
minder dan één week van tevoren is opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij
opzegging minder dan 24 uur is het gehele bedrag verschuldigd.

