ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN VOORWAARDEN
2.1 Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing
op alle verbintenissen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkende bedingen gelden slechts voor zover
uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de opdrachtnemer.
2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met
onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de opdrachtnemer.
2.3 Door het ondertekenen van de overeenkomst of door het aangaan van enige andere verbintenis jegens de
opdrachtnemer aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 2. OFFERTES - PRIJZEN
2.1 Offertes zijn geldig gedurende 2 maanden tenzij er een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt afgesloten. Buiten deze termijn kan de beschikbaarheid van de in de
offerte opgenomen goederen, materialen en diensten tegen de aangeduide prijs niet meer gegarandeerd worden.
2.2 Vanaf de aanvaarding van de offerte kunnen aan de wijziging van de bestelling kosten verbonden zijn.
2.3 Prijzen vermeld in offertes van de opdrachtnemer zijn slechts een raming, zij zijn onderhevig aan
schommelingen van lonen en van de prijzen van de er in opgenomen goederen, materialen en diensten.
2.4 In geval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is de opdrachtnemer gerechtigd deze
verhoging door te rekenen aan de opdrachtgever.
2.5 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, invoer- en andere rechten, belastingen en heffingen.
ARTIKEL 3. UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
3.1 De opdrachtgever verplicht zich ertoe de opdrachtnemer tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie te
verschaffen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Vertragingen opgelopen wegens het
laattijdig meedelen van deze informatie kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de
overeenkomst, schadevergoeding of interesten.
3.2 De door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en kan nooit tegen de
opdrachtnemer ingeroepen worden tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of interesten.
3.3 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 8 dagen na de uitvoering per
aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden aan de opdrachtnemer. Bij gebrek hieraan wordt de vermeende
aanspraak als vervallen beschouwd.
3.4 De opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op derden.
3.5 Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van de opdrachtgever dienen uiterlijk op de
contractueel overeengekomen datum kenbaar gemaakt te worden aan de opdrachtnemer. Eventuele hieraan
verbonden meerkosten en meerwerk worden afzonderlijk gefactureerd aan de opdrachtgever.
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen noodzakelijk blijken is de opdrachtnemer
gerechtigd deze door te voeren mits eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtnemer. Eventuele hieraan
verbonden meerkosten en meerwerk worden afzonderlijk gefactureerd aan de opdrachtgever.
3.7 De opdrachtnemer is niet gehouden te voorzien in de noodzakelijke vergunningen of toestemming van derden.
Dit behoort tot de verplichtingen van de organisator van het evenement, zijnde de opdrachtgever.
ARTIKEL 4. OPSCHORTING EN ANNULERING
4.1 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer deze dreigt
gevaar op te leveren voor haar medewerkers, voor haar goederen en materialen of voor derden, wanneer de
weersomstandigheden het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om
welke reden ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden. In deze
omstandigheden kan de opdrachtnemer tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De
opdrachtgever blijft in voorkomend geval gehouden de reeds gemaakte kosten te voldoen.
4.2 De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden van zodra hij gegronde vrees heeft om aan te
nemen dat de opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
4.3 in geval van annulering door de opdrachtgever is deze laatste gehouden te vergoeden:
(a) alle door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten;
(b) het navernoemd percentage van het contractueel vastgelegde of redelijkerwijs te verwachten honorarium:
- Bij annulering uiterlijk 120 dagen voor de evenementdatum: 50%;
- Bij annulering minder dan 120 dagen maar uiterlijk 30 dagen voor de evenementdatum: 75%;
- Bij annulering minder dan 30 dagen voor de evenementdatum: 100%.

4.4 Bij annulering door de opdrachtgever of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtnemer in de zin van
artikel 4.2 dient de opdrachtgever de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen ingesteld door bij de
uitvoering betrokken derden tegen de opdrachtnemer, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op de
annulering van het evenement.
4.5 Uitstel wordt gelijk gesteld met annulering, tenzij wanneer in onderlinge overeenstemming een nieuwe
evenementdatum kan worden bepaald. Eventuele hieraan verbonden meerkosten of meerwerk worden
afzonderlijk gefactureerd aan de opdrachtgever.
ARTIKEL 5. FACTUREN EN BETALING
5.1 Elke factuur dient betaald te worden binnen een termijn van 15 dagen. Bij gebrek aan betaling binnen deze
termijn wordt een intrest van 8% op het onbetaalde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling
opeisbaar vanaf de vervaldatum van de factuur, te verhogen met een forfaitaire vergoeding van 10% van het totale
factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.
5.2 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de opdrachtgever.
5.3 Iedere betaling door de opdrachtgever wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten,
vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom.
5.4 De opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te vragen van de opdrachtgever. De uitvoering van de
overeenkomst neemt slechts aanvang na ontvangst van dit voorschot.
5.5 Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 dagen na de datum van de factuur aangetekend ter
kennis gebracht te worden van de opdrachtnemer.
ARTIKEL 6. GESCHILLEN
6.1 De rechtbanken te Leuven zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die naar aanleiding van de
overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of naar aanleiding van deze voorwaarden
zouden rijzen.
6.2 Zowel op de totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever als op de geschillen die er betrekking op hebben en op deze algemene voorwaarden is het Belgische
recht van toepassing.

