Algemene voorwaarden V.O.F. De Italianen
Herenweg 130, Zwolle
Kamer van Koophandel: 64907260
Artikel 1 – Definities en totstandkoming overeenkomst
1.1. De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
Opdrachtnemer: V.O.F. De Italianen
Opdracht: de uit dit artikel volgende taak welke voortvloeit uit de overeenkomst, in de breedste zin
van het woord;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een
overeenkomst aangaat omtrent een opdracht;
Hospitality rider: het bij de overeenkomst toegestuurde document, inhoudende de logistieke
verplichtingen van de opdrachtgever;
De Italianen: de groep natuurlijke personen in de hoedanigheid van aanbieders van verleidelijk
muzikaal straattheater.
1.2. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten, tenzij anders wordt overeengekomen. Een
overeenkomst kan tot een uur voor de opdracht worden gesloten. Indien geen expliciete
overeenkomst wordt gesloten, wordt door opdrachtnemer de overeenkomst bevestigd middels een
schriftelijke opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een opdrachtgever te
weigeren zonder opgave van reden.
1.3. Indien de overeenkomst in afwijking van het hiervoor gestelde mondeling wordt gesloten, ontstaat
de overeenkomst door het versturen van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
Zodra na 48 uur de opdrachtbevestiging niet wordt betwist, wordt de overeenkomst geacht te zijn
gesloten en zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.4. Slechts met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer kan van de bepalingen van de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden afgeweken.
1.5. In geval van verlenging en/of vernieuwing van de overeenkomst blijven alle voorwaarden van de
overeenkomst en van deze algemene voorwaarden van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen
is overeengekomen.
1.6. Indien een andere wijze van betaling dan betaling per uur wordt overeengekomen, wordt dit
bevestigd door opdrachtnemer middels de opdrachtbevestiging.
Artikel 2 – Verplichtingen opdrachtgever
2.1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de faciliteiten zoals bepaald in de hospitality rider.
Indien opdrachtgever voorziet dat hij aan de verplichtingen uit de hospitality rider niet kan voldoen
dient hij dit tijdig, minimaal zeven dagen van tevoren, kenbaar te maken aan opdrachtnemer, tenzij
anders overeengekomen.
2.2. Indien opdrachtgever niet tijdig kenbaar maakt dat hij niet aan de verplichtingen uit de hospitality
rider kan voldoen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.
2.3. Indien opdrachtgever tijdig kenbaar maakt dat hij niet aan de verplichtingen uit de hospitality rider
kan voldoen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om zorg te dragen voor de niet geregelde
faciliteit (bijvoorbeeld het huren van voorzieningen bij een derde partij) en deze kosten in rekening te
brengen bij opdrachtgever.
2.4. Opdrachtgever is verplicht om in de precontractuele fase aan te geven in welke hoedanigheid en
op welke locatie de opdracht moet worden uitgevoerd.
2.5. Opdrachtgever is verplicht schade te melden die hij heeft veroorzaakt jegens goederen van
opdrachtnemer en goederen van de vennoten in privé. Indien er schade is ontstaan bij goederen van
opdrachtnemer en daar geen melding van is gemaakt wordt verondersteld dat de schade is

veroorzaakt door opdrachtgever. Iedere vorm van schade, veroorzaakt door opdrachtgever, zal
worden hersteld door opdrachtnemer en de herstelkosten zullen worden opgenomen in de factuur.
2.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle door hem veroorzaakte schade aan goederen
van opdrachtgever of welke in eigendom zijn van de bij de opdracht aanwezige natuurlijke personen of
rechtspersonen.
2.7. Indien opdrachtgever na een overeenkomst te zijn aangegaan vóór de periode van 7 dagen voor
de start van de overeengekomen opdracht de opdracht annuleert, dient hij 50% van de
overeengekomen prijs te voldoen.
2.8. Indien opdrachtgever na een overeenkomst te zijn aangegaan in de periode van 7 dagen voor de
start van de overeengekomen opdracht de opdracht annuleert, dient hij 100% van de
overeengekomen prijs te voldoen.
2.9. Opdrachtgever is verplicht de volledige overeengekomen prijs te voldoen, ook al wordt er minder
gewerkt dan overeengekomen.
2.10. Opdrachtgever is verplicht meerwerk te vergoeden. De prijs van dit meerwerk wordt door
opdrachtnemer en opdrachtgever in onderling overleg bepaald. Meerwerk heeft een minimum van 1
gewerkt uur.
2.11 Opdrachtgever is verplicht kosten te vergoeden welke zijn ontstaan door onvoorziene
omstandigheden welke door zijn toedoen zijn veroorzaakt.
2.12 Wanneer opdrachtgever voor commerciële doeleinden gebruikmaakt van (beeld)materiaal van
opdrachtnemer, verkregen gedurende de opdracht, dient hij dit binnen 72 uur aan opdrachtnemer te
melden. Overtreding van voornoemde leidt tot een verplichting tot betaling van €50,00 voor iedere 24
uur dat er van het beeldmateriaal gebruik wordt gemaakt, na voornoemde 72 uur.
2.13. In geval van overtreding door opdrachtgever van enige bepaling in deze algemene voorwaarden
verbeurt opdrachtnemer ten gunste van opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 75,-per overtreding, te vermeerderen met het bedrag van € 75,-- voor iedere dag – waarbij een deel van
een dag als een gehele dag wordt gerekend – dat de schade voortduurt, onverminderd het recht van
opdrachtnemer op daadwerkelijke vergoeding van door haar geleden schade.
Artikel 3 – Verplichtingen opdrachtnemer
3.1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat minimaal drie van de beschikbare Italianen bij de opdracht
aanwezig zijn. Indien voornoemde niet mogelijk is wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Het staat opdrachtnemer vrij om de overeenkomst tot 24 uur voor het begin van de opdracht
zonder opgaaf van reden te ontbinden, zonder dat daar een schadevergoeding tegenover staat.
3.3. Het staat opdrachtnemer vrij om de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden.
Overmachtssituaties worden door opdrachtnemer beoordeeld.
3.4. Opdrachtnemer is verplicht schriftelijk geuite bezwaren tegen de factuur binnen acht dagen na
ontvangst in ogenschouw te nemen en daarop te reageren.
3.5. Opdrachtnemer draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door hem gemaakte fouten jegens opdrachtnemer.
4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten jegens opdrachtgever.
Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1. In opdracht van opdrachtgever gemaakte (artistieke) producten in de breedste zin des woords
blijven het intellectuele eigendom van opdrachtnemer. Hieronder vallen in ieder geval:

a. voorstellingen;
b. liedprogramma’s;
c. teksten en liederen.
Het betreft hier een niet-limitatieve opsomming.
Artikel 6 – Betaling
6.1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is aangegeven op
de factuur.
6.2. Betaling geschiedt per overboeking, tenzij anders overeengekomen.
6.3. In geval van betaling middels cash wordt bij aanvang van de opdracht autorisatie gevraagd voor
de geschatte kosten. Wegens administratieve handelingen door cashbetaling wordt een extra bedrag
in rekening gebracht door opdrachtnemer. Dit bedrag wordt in redelijkheid door opdrachtnemer
bepaald, maar zal minimaal €20,-- omvatten. Betaling middels cash moet voorafgaand aan de
opdracht worden overeengekomen.
6.4. Betaling door middel van creditcard wordt niet geaccepteerd.
6.5. Indien opdrachtgever heeft gekozen om te betalen in een andere valuta dan door opdrachtnemer
gebruikt ten tijde van de opdrachtbevestiging, zal door opdrachtnemer een wisselkoers worden
aangehouden die gebaseerd is op de wisselkoers van Citibank, vermeerderd met 4%.
6.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling te verrekenen met een eventuele tegenvordering, noch
betaling op te schorten.
6.7. Indien opdrachtgever de betalingstermijnen niet stipt nakomt, is hij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en de rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente,
vermeerderd met 2%.
6.8. Tevens is de opdrachtgever in geval van verzuim van betaling buitengerechtelijke kosten
verschuldigd ter grootte van 25% van de hoofdsom met een minimum van € 50,--, onverminderd het
recht van opdrachtnemer om de werkelijke kosten te vorderen. Het voornoemde gaat in nadat
e
opdrachtnemer de 2 betalingsherinnering heeft gestuurd (normaliter 4 dagen na de eerste
betalingsherinnering).
6.9. Alle genoemde prijzen zijn excl. btw, tenzij anders vermeld.
Artikel 7 – Beëindiging
7.1. Ter specificering van het onder 3.2. gestelde, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden in, zonder daarbij zichzelf
het recht onder 3.2 te onthouden, onder meer de volgende gevallen:
a. overlijden of onder curatele stelling van opdrachtgever;
b. aanvragen van surseance van betaling, faillissement of toelating tot de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van de opdrachtgever;
c. indien de identiteit van opdrachtgever naar inzicht van opdrachtnemer onvoldoende in
overeenstemming is met de identiteit van opdrachtnemer;
d. indien opdrachtgever veroordeeld is wegens misdrijven in strijd met de goede zeden.
Het betreft hier een niet-limitatieve opsomming.
7.2. Op betaalde bedragen zijn ongedaanmakingsverbintenissen niet van toepassing.
7.3. In geval van een ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a, b, c en d van dit artikel is opdrachtnemer
gerechtigd tot schadevergoeding.
Artikel 8 – Overig
8.1. Ingeval één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet geldig mocht(en) blijken te zijn,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

8.2. Tenzij opdrachtgever kennis heeft gegeven van wijzigingen van zijn woonplaats, wordt
opdrachtgever geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door opdrachtgever bij het
aangaan van de overeenkomst is vermeld.
8.3. In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst van deze
voorwaarden.
Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
9.2. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze overeenkomst worden bij uitsluiting
beslist door de ter zake bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
9.3. Indien de opdrachtgever een consument is, is bevoegd de rechter van zijn woonplaats.

