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betekent B.J. Events B.V., gevestigd te Haelen (Nederland);
betekent de dienstverlening door BJ Events zoals omschreven in de
Overeenkomst;
betekent het door Opdrachtgever georganiseerde evenement;
betekent de opdracht van Opdrachtgever aan BJ Events tot het
leveren van de Diensten, zoals neergelegd in de Overeenkomst;
betekent de opdrachtgever van BJ Events;
betekent de door Opdrachtgever aan BJ Events verstrekte opdracht.

Totstandkoming van de Overeenkomst
Alle door BJ Events uitgevaardigde offertes hebben een geldigheidsduur van 21 dagen.
Een tegenvoorstel van of aanpassing van een offerte door Opdrachtgever is pas geldig indien
BJ Events deze wijziging schriftelijk heeft aanvaard.
Tussen BJ Events en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand zodra Opdrachtgever
de offerte aanvaardt alsmede zodra BJ Events de opdracht aan Opdrachtgever bevestigt.
Diensten
BJ Events levert de Diensten en neemt daarbij de redelijke zorgplicht in acht die van een goed
opdrachtnemer mag worden verwacht.
Het is BJ Events toegestaan om de leveringen van een of enkele Diensten op te dragen aan
derden.
Indien door omstandigheden BJ Events niet in staat is alle Diensten te leveren, dan dienen de
geleverde Diensten alsmede de Diensten die wel geleverd kunnen worden te worden betaald
conform de tarieven zoals opgenomen in de Overeenkomst.
Tarieven en betaling
Voor de levering van Diensten brengt BJ Events de in de Overeenkomst genoemde tarieven in
rekening.
Indien Diensten niet door BJ Events kunnen worden geleverd als gevolg van een
omstandigheid die onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever valt, dan is Opdrachtgever
onverkort de volledige prijs van de Diensten verschuldigd, alsmede de kosten voor meerwerk
aan de zijde van BJ Events, ongeacht of deze vooraf ter accordering aan Opdrachtgever zijn
voorgelegd.
BJ Events factureert de te leveren Diensten zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen.
Betaling van de opdracht geschiedt gedeeltelijk vooraf, binnen zeven dagen nadat de
Overeenkomst tot stand is gekomen (35 %) en gedeeltelijk achteraf, binnen zeven dagen na
het evenement (het restant).
BJ Events is te allen tijde bevoegd om van Opdrachtgever passende zekerheid te verlangen
voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens BJ Events.
BJ Events is te allen tijde bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten
indien en voor zover Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van haar
betalingsverplichtingen.
De door BJ Events gehanteerde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien Opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting verkeert zij jegens BJ Events in
verzuim.
Opdrachtgever is aan BJ Events een contractuele rente van 1 % per maand of gedeelte van
elke maand verschuldigd over het door haar aan BJ Events verschuldigde en opeisbare
bedrag gedurende de periode dat Opdrachtgever in verzuim verkeert.
Opdrachtgever is aan BJ Events alle door BJ Events gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten
verschuldigd als gevolg van verzuim van Opdrachtgever.
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Annulering
Opdrachtgever is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren na betaling van de
hierna genoemde annuleringsvergoeding.
Bij annulering tot en met de 31e dag vóór de eerste reisdag van BJ Events in het kader van de
Overeenkomst dient 60 % van de prijs voor de Opdracht te worden voldaan.
Bij annulering tot en met de 7e dag vóór de eerste reisdag van BJ Events in het kader van de
Overeenkomst dient 70 % van de prijs voor de Opdracht te worden voldaan.
Bij annulering na de 7e dag vóór de eerste reisdag van BJ Events in het kader van de
Overeenkomst dient 100 % van de prijs voor de Opdracht te worden voldaan.
Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
Opdrachtgever garandeert dat alle aan BJ Events verstrekte informatie in alle opzichten juist
en volledig is; indien de informatie onjuistheden bevat of onvolledig is kan dat van invloed zijn
op de door BJ Events te leveren Diensten. De gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico
van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving,
waaronder, doch niet uitsluitend, het verkrijgen van de vergunningen die noodzakelijk zijn voor
de organisatie van het Evenement en het uitvoeren van keuringen. Opdrachtgever is
gehouden een deugdelijke evenementenverzekering af te sluiten.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het terrein waar het Evenement plaatsvindt,
waaronder, doch niet uitsluitend, de veiligheid, bereikbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid
en de aanwezigheid van voldoende nutsaansluitingen. Opdrachtgever zorgt er voor dat BJ
Events in de gelegenheid wordt gesteld om goederen af te leveren en werkzaamheden uit te
voeren op de tijden dat BJ Events dat wenselijk of noodzakelijk acht.
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Klachten
Eventuele klachten over de uitvoering van de Opdracht door BJ Events dienen op straffe van
verval van aanspraken binnen drie dagen na afloop van het Evenement aan BJ Events
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Alsdan zullen partijen gezamenlijk de gang van zaken
tijdens het Evenement evalueren.
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8.1

Aansprakelijkheid & vrijwaring
BJ Events is niet aansprakelijk voor enige schade (directe en indirecte schade) die voortvloeit
uit handelen of nalaten van BJ Events, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de directie van BJ Events.
De aansprakelijkheid van BJ Events is te allen tijde beperkt tot directe schade. De
aansprakelijkheid van BJ Events is verder beperkt tot de prijs van de Diensten, tenzij de
aansprakelijkheidsverzekering van BJ Events in verband met de schade dekking verleent voor
een schadebedrag dat hoger ligt. In dat geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de
uitkering van de verzekeraar.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de goederen van BJ Events die ontstaat in
de periode van het Evenement (tussen aankomst en vertrek), voor zover deze schade niet
veroorzaakt wordt door BJ Events. BJ Events is niet aansprakelijk voor schade aan de
ondergrond van het terrein waar het Evenement plaatsvindt.
Opdrachtgever vrijwaart BJ Events van aanspraken van derden die verband houden met
(uitloop van) het Evenement.
Opdrachtgever is gehouden voor het Evenement ter dekking van haar aansprakelijkheid een
deugdelijke evenementenverzekering (die onder meer dekking geeft voor letselschade,
schade aan materiaal en schade door brand, storm of diefstal) af te sluiten en de premie
daarvoor tijdig te voldoen.
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Overmacht
In geval van overmacht is BJ Events bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen jegens
Opdrachtgever op te schorten zo lang de overmacht voortduurt. Daarnaast is BJ Events
bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden indien redelijkerwijze voorzienbaar is dat de
overmacht voortduurt tot na de beoogde datum van het Evenement. In geval van opschorting
en/of ontbinding wegens overmacht komt Opdrachtgever geen aanspraak toe tot vergoeding
van kosten, schade of ander nadeel.
Onder overmacht wordt begrepen elke van de wil van BJ Events onafhankelijke
omstandigheid die tijdelijk verhindert dat BJ Events haar verplichtingen kan nakomen,
waaronder,
doch
niet
uitsluitend,
oorlog,
oorlogsdreiging,
handelsembargo’s,
vervoersrestricties, grenscontroles, staking, brand, ongeval, ziekte van personeel, noodweer
((dreiging van) windkracht 7 Beaufort of meer), stroomstoring en iedere andere verstoring van
de continuïteit van de dienstverlening van BJ Events.
Toepasselijk recht en forumkeuze
Op elke offerte van en elke Overeenkomst met BJ Events is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond (Nederland) is exclusief
bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden
met de offertes van of overeenkomsten met BJ Events.
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