Artikel 1 Definities
- Opdrachtgever: degene aan wie Willem Alexander
Baan diensten levert of degene die dit met Willem
Alexander Baan is overeengekomen, alsmede
degene die aan Willem Alexander Baan een
opdracht van andere aard heeft verstrekt;
- Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen
Willem Alexander Baan en Opdrachtgever
betreffende de koop van Diensten: door Afnemer
van Willem Alexander Baan, alsmede iedere
opdracht die Afnemer aan Willem Alexander Baan
verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met
een en ander verband houden;
- Partijen: Willem Alexander Baan en/of
Opdrachtgever;
- Diensten: Diensten die Willem Alexander Baan
onder de Overeenkomst voor Opdrachtgever
verricht;
- Evenementen: ieder(e) congres, beurs,
tentoonstelling, presentatie, vergadering of activiteit
waarvoor de ruimten van de Willem-Alexander Baan
of een deel daarvan ter beschikking wordt gesteld.
- Willem Alexander Baan: Opdrachtnemer en de
stichting Willem Alexander Baan alsmede de aan
haar gelieerde ondernemingen.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene
voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Artikel 3 Offerte, informatie en inschakeling
derden
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven,
kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn
geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk
anders heeft aangegeven.
3.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie
en/of specificaties gelden steeds bij benadering,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
aangegeven.
3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering
van de opdracht derden in te schakelen.
3.4. Opdrachtnemer kan, indien zij dit nodig acht,
een productiebespreking tot 1 week voor aanvang
van het evenement verplicht stellen.
Artikel 4 Betaling
4.1 Twee weken voor aanvang van het evenement
is 100% van de offerteprijs overgemaakt op de
rekening van Willem-Alexander Baan. Een
mogelijke eindafrekening is binnen 30 dagen

overgemaakt op rekening van Willem-Alexander
Baan.
4.2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30
dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken
van deze termijn door de Opdrachtnemer nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is de
Opdrachtgever in verzuim en is hij rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door
de Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals
proceskosten en buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten
voor juridische bijstand, deurwaarders en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150 excl. BTW.
Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf een (evenementen)
verzekering af te sluiten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie
waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te
weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering
van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer
te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door haar
verstrekte informatie.
5.3 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige
vorm van schadevergoeding, indien (a)
Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate
aan haar verplichtingen heeft voldaan
zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze
algemene voorwaarden en Opdrachtnemer de
opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat
vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd
is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in
voldoende mate aan haar verplichtingen heeft
voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in
deze algemene voorwaarden,
Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk
heeft gewezen en Opdrachtgever
desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
5.4 Bij beschadigingen aan het gebouw en
goederen van Opdrachtnemer door (gasten van)
Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever daarvoor
aansprakelijk gesteld.
5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de
vereiste toestemming van derden en/of
vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
5.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
handelen en nalaten van de door haar
ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de
opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker
van een evenement.

5.7 Opdrachtgever is verplicht een stroomplan op te
stellen.
5.8 Opdrachtgever is bij gebruik van de jurybootjes
in bezit van een geldig vaarbewijs.
5.9 Opdrachtgever is bij gebruik van het complex
voor een sportevenement / trainingskamp verplicht
de sportfaciliteiten en buitenruimten schoon op te
leveren. Schoonmaak kan worden afgekocht.
5.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goede
verkeersafhandeling.
Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door of namens Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor
schade (i) indien deze schade valt onder de
dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en
wel tot het bedrag dat door haar
verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met
het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake
is van opzet of grove schuld van haar of een van
haar leidinggevenden.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
aanspraken van derden (waaronder doch niet
beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in
verband met de uitvoering van de opdracht schade
lijden.
6.4 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte
adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.5 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de
opkomst van de deelnemers van het betreffende
evenement.
6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade aan goederen die door Opdrachtgever aan
haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal
voor een deugdelijke verzekering
zorgdragen.
Artikel 7 Ontbinding / beëindiging overeenkomst
7.1 Aan elk van de Partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien
de ene Partij, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt
gesteld voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen in
deze algemene voorwaarden.
7.2 Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst
opzegt, dient hij altijd de locatiehuur te betalen. De
kosten voor annulering voor catering, audiovisuele
techniek, inrichting en facilitaire zaken zijn als volgt:
-Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag kosteloos.

-Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 25%
van de offerteprijs in rekening gebracht.
-Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 40% van
de offerteprijs in rekening gebracht.
-Tot 14 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van
de offerteprijs in rekening gebracht.
-Tot 7 dagen voor 1e opbouwdag, wordt 80% van
de offerteprijs in rekening gebracht.
-Vanaf 7 dagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100%
van de offerteprijs in rekening gebracht.
7.3 Partijen hebben ook het recht, met onmiddellijke
ingang, middels een buitengerechtelijke verklaring
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen dan wel te annuleren, indien voor de
andere partij surseance van betaling of faillissement
wordt aangevraagd dan wel de andere partij in staat
van faillissement wordt verklaard of surseance van
betaling wordt verleend of indien de onderneming
van de andere partij wordt geliquideerd of
beëindigd. In voornoemde gevallen is elke vordering
direct en volledig opeisbaar.
Artikel 8 Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke
gebeurtenis of omstandigheid buiten de controle
van Partijen die zij in redelijkheid niet kunnen
voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot:
stroomstoringen, onderbreking, storing of defecten
in internet, (vermoeden van) dierziekten,
milieuverontreiniging, natuurgeweld, mobilisatie,
oorlog, vijandelijkheden, opstand, rellen,
calamiteiten, stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek
aan grondstoffen, vertraagde verstrekking aan
Opdrachtnemer van bij derden bestelde zaken of
diensten, door Opdrachtnemer onvoorziene
problemen bij productie of transport, intrekking of
niet-verlenging van benodigde vergunningen,
certificaten, licenties e.d. en overheidsmaatregelen
(waaronder maar niet beperkt tot
handelsbeperkingen).
8.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is
verhinderd als gevolg van overmacht. Het
voorgaande laat onverlet de verplichting van
Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht
situaties te voorkomen en te vermijden.
8.3 In geval van overmacht zijn Partijen zonder
rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de
uitvoering van de Overeenkomst voor een periode
van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten.
8.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk
te factureren.

Artikel 9 Geschillen
9.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
9.2 Alle geschillen zullen, voor zover zij de
bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan,
worden beslecht door de Rechtbank in het
arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.
Artikel 10 Wijziging en vindplaats algemene
voorwaarden
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op
de website van de Willem Alexander Baan,
www.willem-alexanderbaan.nl.
10.2 Van toepassing is steeds de laatste versie
casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de onderhavige Overeenkomst.

