ALGEMENE VOORWAARDEN
ingaande 1 september 2015

Artikel 1
Algemeen
lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Het Grote Boek, hierna te noemen “HGB”, en een opdrachtgever waarop HGB
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
lid 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon die
een overeenkomst met HGB heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten
en derhalve ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
lid 3.
Onder HGB wordt in deze voorwaarden verstaan: Sint Nicolaas, Zwarte Piet en/of
medewerker(s) Facilitaire Dienst die zich aan HGB beschikbaar stellen voor het
verzorgen van een optreden en/of andere werkzaamheden.
lid 4. Onder het tijdsbegrip optreden worden tevens de benodigde grimeertijden en de
pauzes verstaan.
lid 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HGB en
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
lid 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepaling.
lid 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die zich niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.
lid 8. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig
indien deze schriftelijk met opdrachtgever en HGB zijn overeengekomen. lid 9.
Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen inkoop- of andere
voorwaarden, waar ook vermeld, wordt niet aanvaard, behoudens het geval dat het
bestuur van HGB deze afwijkende voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft
aanvaard.
lid 10. Deze algemene voorwaarden vervangen met ingang van de bovengenoemde datum de
boekingsvoorwaarden van HGB van september 2008.
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Artikel 2
Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
lid 1. Alle aanbiedingen en offertes van HGB, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij
anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere
verklaringen van de vertegenwoordiger(s) van HGB zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend.
lid 2. Bij alle samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering c.q.
uitvoering van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig gedeelte van de
voor het geheel opgegeven prijs.
lid 3. Een overeenkomst komt tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door een
daartoe namens HGB bevoegd persoon is bevestigd.
lid 4. De overeenkomst tussen HGB en opdrachtgever wordt aangegaan voor een
bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
lid 5. HGB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.
lid 6. HGB is bevoegd om voor uitvoering van haar diensten, aanvragen en/of
opdrachten derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan
opdrachtgever.
lid 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HGB een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verlenen diensten of zaken.
lid 8. HGB is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever
zekerheid te verlangen voor de nakoming van de overeenkomst door betaling van
een voorschot van 50% van de totale hoofdsom.
lid 9. Indien de opdrachtgever dit voorschot niet binnen de door HGB gestelde termijn
heeft voldaan, is HGB gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht voortvloeiende uit
het bepaalde in artikel 8.
Artikel 3
Verplichtingen HGB
lid 1. HGB is verplicht de aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het
veiligheidsbeleid op te volgen.
lid 2. HGB draagt er zorg voor zich met een goed onderhouden voertuig te verplaatsen van
en naar een optreden. Indien door een pechgeval, of welke oorzaak dan ook, ernstige
vertraging optreedt, dient HGB opdrachtgever hiervan onmiddellijk telefonisch op de
hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever op dat moment niet telefonisch bereikbaar
is, dient HGB onmiddellijk, tenzij technisch onmogelijk, de locatie van het optreden
op de hoogte te stellen van de aard en duur van de vertraging.
lid 3. HGB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door
overmacht.
Artikel 4
Verplichtingen opdrachtgever
lid 1. Indien door HGB of door HGB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of door een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
lid 2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een deugdelijke geluidsinstallatie. Wanneer dit
niet mogelijk is, kan HGB deze voor een meerprijs verzorgen. Opdrachtgever dient
dit minimaal één week voorafgaand aan het optreden schriftelijk en/of per
e-mail te melden aan het secretariaat.
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lid 3.

Opdrachtgever dient alle gegevens die betrekking hebben op het optreden minimaal
één week voor aanvang van het optreden schriftelijk en/of per e-mail door te geven.
lid 3a. Opdrachtgever meldt minimaal één week voorafgaande aan het optreden schriftelijk
en/of per e-mail het adres en telefoonnummer van de locatie waar het feest zal
plaatsvinden.
Lid 3b. Zaken die gemeld worden betreffende de aanwezigen omtrent het opvoedkundig
belang worden door de acteur(s) niet behandeld.
lid 4. Opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de locatie waar het optreden zal
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan de aanwezigheid van een BHVorganisatie en/of de aanwezigheid van Eerste Hulpverleners.
lid 5. Bij het aangaan van de overeenkomst staat opdrachtgever garant voor de
aanwezigheid van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering door
desbetreffende overheidsinstantie niet beroepen op overmacht, zoals omschreven in
artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
lid 6. Opdrachtgever draagt zorg voor de handhaving van het in de gebruiksvergunning
en/of brandweervoorschriften genoemde maximaal aantal aanwezigen.
lid 7. Opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk afsluitbare en verwarmde kleedruimte
voor acteur(s) en begeleid(st)er(s) van HGB. De kleedruimte dient te zijn voorzien van
een tafel en stoelen, toereikend voor het aantal acteurs. De
aanwezigheid van stromend water in de kleedruimte en/of directe omgeving van de
kleedruimte is noodzakelijk.
lid 8. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de artistieke prestaties en de werkwijze
van HGB. HGB kan eisen dat de zaallichten worden gedoofd en dat de uitgifte van
consumpties wordt gestaakt tijdens het optreden.
lid 9. De locatie van het optreden dient per auto bereikbaar te zijn, vrije parkeerhavens
dienen maximaal 30 meter van de locatie verwijderd te zijn. Eventuele parkeerkosten
zullen doorberekend worden aan de opdrachtgever.
lid 10. Tijdens optredens heeft HGB per anderhalf uur recht op tien minuten pauze.
Artikel 5
Tarieven
lid 1. HGB is BTW-plichtig.
lid 2. De tarieven zijn gebaseerd op kostprijzen. De tarieven zijn inclusief
voorbereidingstijd, strooigoed, grimeerkosten, kosten voor het haarwerk en
reiskosten.
lid 3. HGB werkt voornmelijk met vrijwilligers en draagt daarom geen loonbelasting af.
Artikel 6
Afname
lid 1.
Opdrachtgever is verplicht een door HGB uitgevoerde opdracht terstond na
vastlegging af te nemen. Indien de werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van
advies wordt dit geacht direct te zijn afgenomen.
lid 2. HGB heeft in ieder geval aan haar leveringsplicht voldaan zodra zij haar
opdracht heeft uitgevoerd en éénmaal aan de opdrachtgever heeft aangeboden.
Artikel 7
Wijzigingen in de overeenkomst
lid 1. In het geval van televisieoptredens of optredens in het buitenland houdt HGB
zich het recht voor het optreden in onderling overleg te verplaatsen. Mocht dit
overleg niet tot resultaat leiden, dan behoudt HGB zich het recht voor de
overeenkomst te annuleren zonder enige aanspraak op schadeloosstelling.
lid 2. Indien opdrachtgever om zeer dwingende redenen de overeenkomst moet annuleren,
welke reden niet onder overmacht valt, kan HGB de gehele overeengekomen som
opeisen. HGB zal echter zoveel mogelijk rekening houden met mogelijke boekingen
van de desbetreffende artiesten of orkesten elders. HGB zal de betrokken artiesten
verzoeken de met hen overeengekomen som te verminderen met eventueel niet
gemaakte onkosten.
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lid 3.

lid 4.

lid 5.

lid 6.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk
danwel op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de
opdrachtgever in rekening gebracht. Veranderingen welke vermindering van kosten
ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager
bedrag dan is overeengekomen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 2.
De door opdrachtgever, na verstrekking van de opdracht, gewenste wijzigingen als
bedoeld in het vorige lid dienen bij HGB tijdig en schriftelijk ter kennis te zijn
gebracht, bij gebreke waarvan HGB niet aansprakelijk is voor de juiste nakoming van
deze wijziging.
Indien opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen in de overeenkomst
mondeling kenbaar maakt, berust het risico van de juiste tenuitvoerlegging van die
wijzigingen bij opdrachtgever.
Indien vermeld, is het in de overeenkomst vermelde aantal deelnemers/bezoekers/
gasten bindend. Indien het feitelijke aantal hier meer dan tien procent van afwijkt, is
HGB gerechtigd nadere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.

Artikel 8
Opzegging en beëindiging overeenkomst
lid 1. HGB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden, indien opdrachtgever
de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het
sluiten van de overeenkomst HGB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze door
de vertraging aan zijn zijde van opdrachtgever niet langer van HGB kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
lid 2. Voorts is HGB bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
lid 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HGB op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HGB de nakoming van de
verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
lid 4. Indien HGB tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
lid 5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is HGB gerechtigd tot
vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
lid 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven- ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of andere
omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het HGB vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van HGB op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
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lid 7.

Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en leveringskosten daarvan en de
voor uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9
Uitvoering opdracht, aansprakelijkheid en garantie
lid 1. HGB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit onjuistheden in de
opdracht of aan HGB gegeven instructies.
lid 2. HGB is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitgevoerde aan HGB
verstrekte opdrachten indien HGB in een overmachtsituatie komt te verkeren, zoals
benoemd in artikel 10 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
lid 3. De tijdsduur die de opdracht zal vergen wordt bij benadering opgegeven. Bij
overschrijding van de tijdsduur kan de opdrachtgever nimmer aanspraak doen
gelden op annulering of schadevergoeding.
lid 4. Optredens van politieke aard en/of manifestaties met de bedoeling leden te werven
ten behoeve van een politieke partij of groepering, dit ter beoordeling van het
bestuur, kunnen door HGB worden geweigerd met behoud van de
overeengekomen gage.
Artikel 10
Overmacht
lid 1. HGB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvatting voor zijn rekening komt.
lid 2. Onder overmacht wordt verstaan de situatie, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop HGB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HGB niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden
daaronder begrepen. HGB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat HGB zijn verbintenis had moeten nakomen.
lid 3. In geval van overmacht is HGB gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie
voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen zonder dat HGB tot betaling van
enigerlei boete of schadevergoeding aan opdrachtgever gebonden is.
lid 4. Bij opschorting van meer dan 60 werkdagen is opdrachtgever echter gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen, nadat hij HGB schriftelijk een laatste termijn van
redelijke duur heeft gegund.
lid 5. Voor zoveel HGB ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is HGB gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke
overeenkomst.
lid 6. Bij beëindiging als tevoren bedoeld is HGB niet gebonden aan betaling van
enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever.

Het Grote Boek
ALGEMENE VOORWAARDEN
pagina 5 van 8

Artikel 11
Betaling
lid 1. Betalingen door particulieren geschieden hoofdzakelijk middels banktransactie,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Contante betaling geschiedt direct na
afloop van het optreden bij de begeleid(st)er van HGB.
lid 2. Betalingen door bedrijven dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te
geschieden, op een door HGB aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HGB aangegeven.
lid 3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijk. Opdrachtgever mag om
geen enkele reden zijn betalingen opschorten.
lid 4. Indien HGB op rekening heeft verkocht en het factuurbedrag niet binnen de termijn
van 14 dagen van de opdrachtgever heeft ontvangen, is deze daarover een rente
verschuldigd conform de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand,
geldende gedurende de tijd waarin opdrachtgever in verzuim is, waarbij de tijd
gerekend wordt in volle maanden.
lid 5. Alle betalingen door of namens opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de
verschuldigde kosten, en voorts in mindering op de hoofdsom.
lid 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HGB
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van ee factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen
6:231 jo 6:247 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
lid 7. Indien opdrachtgever met betaling van een deellevering c.q. deelopdracht in gebreke
blijft, is HGB gerechtigd overige nog uit te voeren leveringen/opdrachten op te
schorten met de termijn gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare
(deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van HGB om na
ingebrekestelling de leveringen/opdrachten definitief te beëindigen en betaling te
verlangen van al wat HGB tot op dat moment te vorderen heeft.
lid 8. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien HGB echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.
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Artikel 12
Reclame en garanties
lid 1. De door HGB te leveren diensten voldoen aan de eisen van het Keurmerk ERKEND®
en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden.
lid 2. Reclamering betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte
diensten, dienen terstond aan HGB te worden gemeld. Klachten betreffende
onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na
constatering aan HGB te worden gemeld.
lid 3. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum,
door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van HGB.
lid 4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames
niet meer door HGB in behandeling genomen.
lid 5. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen
waartoe hij HGB opdracht gegeven heeft.
lid 6. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
HGB daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 13
Aansprakelijkheid en risico
lid 1. Indien HGB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
lid 2. HGB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
HGB is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
lid 3. Indien HGB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van HGB beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van
de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
lid 4. De aansprakelijkheid van HGB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
lid 5. HGB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
lid 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van HGB aan de overeekomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan HGB toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden. HGB is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
lid 7. Slechte weersomstandigheden komen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever
kan zich in dit geval niet beroepen op overmacht, zoals benoemd in artikel 10 lid 1
van deze algemene voorwaarden.
lid 8. Het door HGB verrichte en/of geleverde is met ingang van het tijdstip van
verrichting en/of levering voor risico van opdrachtgever.
lid 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico's van ontvreemding, vervuiling, brand
of beschadiging van goederen en materialen van HGB zodra deze zich op de locatie
van optreden bevinden.
lid 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HGB of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
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Artikel 14
Vrijwaring
lid 1. Opdrachtgever vrijwaart HGB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan HGB toerekenbaar is. Indien HGB uit dien hoofden door derden
mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden HGB zowel buiten als
in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is HGB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HGB en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 15
Geheimhouding
lid 1. Opdrachtgever verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van
alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle
informatie welke voor het totstandkomen van een overeenkomst door opdrachtgever
wordt verkregen.
Artikel 16
Auteursrechten en naburige rechten
lid 1. De auteurswet 1912 zoals sindsdien gewijzigd, is op elke overeenkomst van
toepassing, onverminderd de bepaling uit lid 2.
lid 2. Alle werken voortvloeiend uit overeenkomsten zijn en blijven mentaal en fysiek
eigendom van HGB, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Geluids- en
beeldopnames zijn uitdrukkelijk verboden, tenzij opdrachtgever hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van HGB gekregen heeft. Overtreding van
laatstgenoemd voorschrift kan staking van het optreden tot gevolg hebben, zonder
recht tot opschorting of ontbinding door opdrachtgever.
lid 3. Voor zover van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor de heffing van BUMASTEMRA en SENA rechten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 17
Overdraagbaarheid
lid 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende
uit de met HGB gesloten overeenkomst over te dragen.
lid 2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat opdrachtgever
HGB hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en HGB hiervoor haar
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Artikel 18
Toepasselijk recht en geschillen
lid 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HGB partij is, is uitsluiten het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
lid 2. De rechter in de vestigingsplaats van HGB is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft HGB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
Artikel 19
Vindplaats en wijziging voorwaarden
lid 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel – ZuidNederland.
lid 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met HGB.
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