oorloofd wordt geacht.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
EENMANSZAAK
OXYGEN EVENTS
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zaandijk
Lagedijk 146b (1544 BL).

aan de

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, bemiddeling bij, voorbereiding of uitvoering van een evenement, incentive,
training, outdoor activiteit, alles in de ruimste zin des
woords, hierna te noemen: “Evenement”;
2.
opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Oxygen
Events V.O.F., hierna te noemen: "Oxygen", die de
opdracht als bedoeld onder 1 heeft aanvaard of een aan
een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
3.
locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen
plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een)
Evenement;
4.
uitkoopsom: de all in prijs voor het door Oxygen te
organiseren, voor te bereiden of uit te voeren (desbetreffende gedeelte van een) Evenement, met inbegrip
van alle belastingen (met uitzondering van de omzetbelasting), premieheffingen en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen.
Artikel 2 Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever en Oxygen gesloten overeenkomsten.
2.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van
deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn.
Artikel 3 Aanbiedingen
1.
Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Oxygen
zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14
(veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.
De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer
Oxygen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of
daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht is overgegaan. Tot het moment waarop de overeenkomst tot
stand komt, behoudt Oxygen zich uitdrukkelijk het
recht voor de voor een (gedeelte van het) Evenement
gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere
opdrachtgevers of doeleinden, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van kosten
dan wel schadevergoeding.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1.
Oxygen verbindt zich het Evenement, alsmede de
voorbereiding, productie en uitvoering daarvan, indien
en voor zover het Evenement door Oxygen zelf wordt
verzorgd of uitgevoerd, naar beste kunnen te verzorgen.
Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
1.
Opdrachtgever staat in, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen, voor de aanwezigheid of het tijdig hebben verkregen van de vereiste vergunningen
en/of ontheffingen en/of toestemming van derden.
2.
Opdrachtgever staat er voor in dat er niet meer publiek
aanwezig is in de ruimte dan wel op het terrein waar
het Evenement wordt uitgevoerd dan volgens de bevoegde instanties en/of geldende overheidsnormen ge-

Artikel 6 Ontbinding, opschorting en annulering
1.
Oxygen is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. te annuleren c.q.
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in
welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle
door Oxygen dientengevolge geleden schade, welke
schade tenminste bestaat uit een direct opeisbare niet
voor matiging vatbare boete gelijk aan de uitkoopsom,
indien:
opdrachtgever niet tijdig of volledig aan zijn
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet, althans er gegronde vrees
bestaat dat opdrachtgever niet volledig aan
zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan
wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;
in geval van beslag op en/of executie van
(een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever.
2.
In bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die
Oxygen ten laste van opdrachtgever heeft terstond opeisbaar.
3.
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot te annuleren. In geval van annulering door opdrachtgever, is
opdrachtgever aan Oxygen de hieronder vermelde percentages van de uitkoopsom verschuldigd:
25% van de uitkoopsom, indien opdrachtgever annuleert na opdrachtbevestiging;
50% van de uitkoopsom, indien opdrachtgever annuleert uiterlijk 60 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;
75% van de uitkoopsom, indien opdrachtgever annuleert binnen 30 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst;
100% van de uitkoopsom, indien opdrachtgever annuleert binnen 21 dagen voor de
uitvoering van de overeenkomst,
zulks onverminderd het recht van Oxygen volledige
schadevergoeding en vergoeding van alle kosten te
vorderen tengevolge van die annulering. Opdrachtgever is voorts volledig aansprakelijk voor alle schade en
vergoeding van alle kosten van bij de overeenkomst
betrokken derden tengevolge van die annulering.
4.
Opdrachtgever is daarnaast verplicht alle door Oxygen
en alle door Oxygen ingeschakelde derden gemaakte
kosten te vergoeden, welke kosten zijn gemaakt na het
doen van een aanbieding c.q. offerte door Oxygen, indien en voor zover er tussen opdrachtgever en Oxygen
geen overeenkomst ter zake een Evenement tot stand
komt.
Artikel 7 Prijzen
1.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2.
De prijs die door Oxygen voor de door haar te verrichten prestatie is opgegeven, geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de door Oxygen gedane aanbieding.
3.
Oxygen is gerechtigd de overeengekomen prijs te
wijzigen wanneer één of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of
het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van
de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander verge-

lijkbaar zijn, alsmede tussentijdse verhogingen en/of
wijzigingen van de krachtens wettelijke bepalingen
geldende heffingen, belastingen en premies.
Artikel 8 Betaling
1.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen
na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen noch is het
opdrachtgever toegestaan beslag onder zichzelf te (laten) leggen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Oxygen is vereist.
2.
Oxygen is gerechtigd vóór uitvoering van de overeenkomst een vooruitbetaling of anderszins zekerheid van
opdrachtgever te verlangen. Oxygen is gerechtigd haar
prestaties op te schorten totdat door opdrachtgever
passende zekerheid is gesteld.
3.
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de
opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening
vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1%
per maand.
4.
Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit
artikel, is de opdrachtgever naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot
volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke
als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de
kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

4.

Artikel 11
Overmacht
1.
Tekortkomingen van Oxygen in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet wijten is aan haar schuld, noch
krachtens de wet, overeenkomsten of de in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2.
Tekortkomingen van Oxygen in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van stremmingen in het
vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door de openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere
maatregelen van overheidswege, niet levering van
noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen of andere
ingeschakelde derden en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Oxygen toe
te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding dan wel vergoeding van kosten.
Artikel 12
1.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld
op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum
van EUR 150,-Artikel 9 Reclames
1.
Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ter zake
de uitvoering van de overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk
en gemotiveerd aan Oxygen te melden, bij gebreke
waarvan de uitvoering van de overeenkomst geacht
wordt te zijn aanvaard.
2.
Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ter zake
de factu(u)r(en) binnen 8 (acht) dagen na ontvangst
van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Oxygen
te melden, bij gebreke waarvan de factu(u)r(en) geacht
word(t)en te zijn aanvaard.
3.
Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geven opdrachtgever nimmer het recht tot reclame.
4.
Indien Oxygen de reclame(s) gegrond acht, is zij te
allen tijde gerechtigd alsnog het overeengekomen te
verrichten, het gebrek c.q. de tekortkoming te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
5.
Reclame geeft de opdrachtgever geen recht betaling te
weigeren of op te schorten.
Artikel 10
Aansprakelijkheid
1.
Deelname aan het door Oxygen georganiseerde
evenement vindt plaats op eigen risico van opdrachtgever en van de individuele deelnemer(s). Opdrachtgever verplicht zich uitdrukkelijk dit aan de individuele deelnemer(s) mee te delen en vrijwaart Oxygen uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken ter zake.
2.
De aansprakelijkheid van Oxygen uit hoofde van de
overeenkomst met de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens in het geval van eigen opzet of grove schuld.
3.
Oxygen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte
schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade
welke opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst

zal leiden in de uitvoering van de met Oxygen gesloten
overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Oxygen uitdrukkelijk voor
alle aanspraken en/of vorderingen van derden.

2.

Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan
niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Oxygen in
verband met door haar ten behoeve van opdrachtgever
georganiseerde of te organiseren Evenement buiten
Oxygen om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering
van een dergelijk Evenement te herhalen. Bij overtreding hiervan door opdrachtgever is opdrachtgever aan
Oxygen een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de uitkoopsom, onverminderd het recht van Oxygen om de daadwerkelijk
door haar geleden schade te verhalen op opdrachtgever.
Oxygen zal alle door opdrachtgever in het kader van
deze overeenkomst aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Ten aanzien van alle door opdrachtgever aan Oxygen toevertrouwde bescheiden zal
de zorg in acht worden genomen die redelijkerwijs van
Oxygen mag worden verwacht.

Artikel 13
Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op elke overeenkomst tussen Oxygen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere
overeenkomsten ter uitvoering hiervan is in eerste instantie uitsluitend de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd.

