ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN
B-EVENT
te Zuidwolde
1.
Algemene Bepalingen
B-Event is de eenmanszaak van Anneke Boekee- van der Kooij, geregistreerd in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer KvK
28061360, nader te noemen B-Event.
Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de nader aan te duiden
bedingen, die worden geacht integraal onderdeel uit te maken in de door B-Event te sluiten
overeenkomsten, waarbij B-Event als organisator wordt aangeduid en degene die door
ondertekening van een geschrift van B-Event of op andere wijze de gelding van de algemeen
voorwaarden heeft aanvaard, als de contractant.
2.
Gebondenheid aan de algemene voorwaarden
De contractant is gebonden aan deze algemene voorwaarden als tussen hem/haar en de
organisator een overeenkomst tot stand is gekomen door een aanbod van de organisator en
een aanvaarding door de contractant.
3.
Aanbiedingen
Een aanbieding van de organisator is geheel vrijblijvend op grond waarvan zij te allen tijde
kunnen worden herroepen zolang de schriftelijke mededeling dat de inschrijving wordt
aanvaard niet aan de contractant is verzonden.
4.
Overeenkomsten
Eerst nadat de organisator de inschrijving van de contractant heeft aanvaard en dit aan
laatstgenoemde schriftelijk heeft medegedeeld komt er tussen de organisator en de
contractant een overeenkomst tot stand.
5.

Deelneming evenement
a) Indien een contractant wenst deel te nemen aan een evenement dan dient deze zich
aan te melden met een door de organisator toegezonden inschrijfformulier, die volledig
en naar waarheid ingevuld dient te zijn. Afwijking van de presentatie van artikelen
vermeld in het inschrijfformulier ten tijde van het evenement kan alleen na schriftelijke
toestemming van de organisator.
b) De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een verzoek tot deelname
zonder opgave van reden te weigeren. Aan de invulling en indiening van een
inschrijfformulier bij de organisatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verwezen
wordt naar artikel 4 hiervoor genoemd.
c) De contractant kan geen rechten putten uit de door hem of haar aangegeven gewenste
ruimte c.q. oppervlakten.

6.

Betaling
a) De contractant dient binnen 30 dagen na toewijzing van de plaats op een evenement
door de organisatie, de verschuldigde betaling aan de organisatie te voldoen.
b) Indien het evenement plaatsvindt binnen 3 maanden na de toewijzing, dient betaling
binnen 8 dagen plaats te vinden. Indien het evenement plaatsvindt binnen 1 maand na
de toewijzing dient betaling per ommegaand plaats te vinden.
c) Indien geen betaling voor de aanvang van het evenement heeft plaatsgevonden, wordt
de contractant van deelname uitgesloten, onverminderd de op hem rustende
betalingsverplichting, schadevergoeding, rente en kosten.
d) Betalingen dienen zonder korting te geschieden op de door de organisatie aan te geven
wijze op de bankrekening van de organisatie. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, is de betaling opeisbaar na 30 dagen resp. 8 dagen resp. per
ommegaand, zoals hiervoor genoemd, en is de contractant in verzuim na voormeld
tijdstip, zonder dat hij of zij door de organisatie nog nader in gebreke behoeft te
worden gesteld.
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e) Indien de contractant in verzuim is gekomen, is deze de wettelijke handelsrente
verschuldigd, met een minimum van 1% per maand, over het factuurbedrag inclusief
BTW, alsmede de buitengerechtelijke kosten ad 15% van het verschuldigde bedrag
vermeerderd met BTW, zomede de werkelijke gerechtskosten.
7.

Afgelasting evenement
a) Indien een evenement wordt afgelast, heeft de contractant geen recht op
schadevergoeding.
b) Betalingen door de contractant gedaan zullen binnen een maand na de bekendmaking
van de afgelasting door de organisatie aan de contractant worden gerestitueerd.
c) Indien de afgelasting plaatsvindt ten gevolge van omstandigheden buiten de
invloedssfeer van de organisatie, het evenement geheel of ten dele niet of niet tijdig
plaatsvindt, zal door de organisatie een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
te bepalen gedeelte van de betaling aan de contractant worden gerestitueerd.
d) Onder omstandigheden buiten de gebruiker gelegen dient te worden verstaan
overheidsoptreden, die een verdere organisatie van het evenement niet mogelijk
maken, omstandigheden liggend in de risicosfeer van degene die de accommodatie ter
beschikking stelt ten gevolge waarvan het evenement niet (meer) kan worden
voortgezet, zomede calamiteiten zoals brand, storm, overstromingen, aardbevingen,
besmettelijke ziektes, algehele stakingen en bijzondere stakingen, oproer en rellen,
zomede iedere uitzonderlijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de
organisatie ligt en haar niet valt toe te rekenen.

8.

Gebruik van de plaats op het evenement
a) De contractant heeft de verplichting de door hem gehuurde plaats in gebruik te nemen.
b) De stand van de contractant dient aan redelijk eisen van welstand en goede smaak te
voldoen. Op de plaats van de contractant mogen geen artikelen of voorwerpen of
personen of anderszins zaken worden ten toon gespreid die in strijd met zijn met de
openbare orde, de veiligheid en de goede zeden.
c) De contractant dient er voor te dragen dat haar plaats gereed is bij het begin van het
evenement.
d) Alleen tijdens de openingsuren van het evenement kunnen producten of artikelen aan
het publiek worden verkocht. Slechts buiten de openingsuren van het evenement
mogen de producten of artikelen worden toegedekt.
e) Zaken die buiten de overeengekomen omschrijving van de te verkopen artikelen van de
contractant vallen, dienen al dan niet op last van de organisatie verwijderd te worden
en verwijderd te blijven. Indien de contractant deze zaken op last van de organisatie
niet verwijderd, dan is de organisatie zonder gerechtelijke tussenkomst gerechtigd deze
zaken op kosten van de contractant te doen verwijderen.
De contractant dient rekening te houden met en zich te schikken naar c.q. te voldoen
aan de voorschriften en de aanwijzingen die van overheidswege, waaronder begrepen
doch niet uitputtend bedoeld de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, politie,
brandweer en medische hulpdiensten en de organisator worden gegeven. Het is de
contractant verboden hinder en/of overlast –in de meest ruime zin- aan de
medecontractanten en de organisatie te veroorzaken. Het is de contractant verboden
op de gehuurde plaats zich te bedienen van (open) vuur c.q. vuren en rook, licht
ontvlambare c.q. brandbare c.q. ontplofbare c.q. giftige stoffen, water c.q. vloeistof
(fonteinen), onwelriekende stoffen. Het gebruik van een TV- en/of geluidsinstallatie,
lawaai veroorzakende apparaten en/of machines op de plaats is niet toegestaan,
behoudens schriftelijke toestemming van de organisator.
f) Indien en voor zover geconstateerd wordt dat de contractant hinder en/of overlast bij
de mede contractanten en/of bij de organisatie veroorzaakt en/of zich bedient van de
voormelde verboden middelen en/of zich anderszins misdraagt, kan de contractant
door of namens de organisator worden verwijderd en de verdere toegang worden
ontzegd.
g) De contractant is verplicht de gehuurde plaats schoon te houden, zijn eigen afval in te
zamelen en zelf voor afvoer zorg te dragen tenzij daarover andersluidende afspraken
zijn gemaakt. Indien de contractant zijn afval niet of niet geheel afvoert, kan de
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organisatie een toeslag van 30% van de plaatshuur berekenen, zijnde ten titel van
afvalstoffenheffing.
h) Het is de contractant niet toegestaan de aldanniet tegen betaling verstrekte
elektriciteitsvoorziening te gebruiken voor het zetten van koffie of thee op de
standplaats.
i) De afbouw van de standplaats is slechts toegestaan na de officiële sluitingstijd van het
evenement tot maximaal 3 uren na de sluiting, tenzij tussen de organisatie en de
contractant daarvan schriftelijk is afgeweken.
j) De contractant dient zich te houden aan de aanwijzingen of de opdrachten van de
organisatie aangaande het laden en lossen van de goederen van de contractant.
Parkeren, zowel voor laden en lossen als tijdens het evenement, is alleen toegestaan op
de door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen.
k) Een alleenrecht voor de verkoop of aanbieding van bepaalde producten en/of diensten
wordt niet verstrekt door de organisatie.
9.

Etenswaren
Het is de contractant toegestaan om zijn of haar producten door bezoekers van het
evenement te laten proeven, mits daar geen betaling voor wordt gevraagd. De
aangeboden hoeveelheden mogen echter nimmer de omvang van een consumptie
hebben. Een en ander behoeft tevoren desgevraagd de goedkeuring door de
organisator. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens het
evenement uitsluitend voorbehouden aan een door de organisatie ingeschakelde partij.

10.

Annulering
Annulering is niet vrij van kosten.
Annuleren door deelnemer is mogelijk tot 60 dagen voor aanvang van het evenement.
Hier zijn administratiekosten aan verbonden van € 35,- (ex B.T.W.) per geannuleerd
event.
Indien deelnemer minder dan 60 dagen voor het evenement annuleert dan gelden
annuleringskosten van 50% van het factuurbedrag. Bij annulering minder dan 30 dagen
voor het evenement dan gelden annuleringskosten van 100% van het factuurbedrag.
Over de kosten valt niet te corresponderen.
Annulering door deelnemer dient uitsluitend per mail via info@annekeboekee.nl te
gebeuren. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.
De annulering is pas definitief wanneer u van de organisatie per e-mail een
bevestiging heeft ontvangen
Niet opdagen op het evenement en het niet tijdig hebben voldaan van de factuur
ontslaat niet van de verplichting tot betalen van de factuur. Eventuele incassokosten
zijn altijd voor rekening van de deelnemer.

11.

Surséance van betaling, faillissement, wettelijke schuldsanering natuurlijke
personen en wanprestatie
Indien de contractant surseance van betaling/faillissement/toepassing wettelijke
schuldsanering natuurlijke personen heeft aangevraagd dan wel indien hij of zij in een
dergelijke situatie verkeert, is de verschuldigde som bij de contractant dadelijk
opeisbaar en heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze
omstandigheid zonder nadere sommatie de onmiddellijke betaling van de som
voortvloeiend uit de overeenkomst met alle bijkomende kosten te vorderen.
In geval de contractant in gebreke blijft tijdig te betalen of wanneer een van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen, heeft de
organisatie het recht na daartoe de contractant in gebreke te hebben gesteld de
onmiddellijke betaling te vorderen van de verschuldigde som met alle bijkomende
kosten of de overeenkomst met wederpartij na daartoe in gebreke te zijn gesteld
zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk voor ontbonden te verklaren, onverminderd
de schadeplichtigheid van de contractant in deze.
Bij overschrijding van betalingstermijnen dagen wordt de contractant de wettelijke
handelsrente verschuldigd.
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de werkelijke
kosten van juridische bijstand, die door de organisatie worden gemaakt om de
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Schade en aansprakelijkheid
a) Deelname aan een evenement door de contractant is voor zijn of haar eigen risico.
b) De contractant dient in het bezit te zijn van een adequate wettelijke (bedrijfs-)
aansprakelijkheidsverzekering en dit –desgevraagd door de organisatie- naar genoegen
van de organisatie aan te tonen.
c) De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan de
eigendommen en/of bezittingen van de contractant voor, tijdens en na afloop van het
evenement dan wel voor ongevallen c.q. letsels aan de contractant of door de
contractant ingeschakeld personeel en/of derden, tenzij en voor zover schade is
ontstaan ten gevolge van grove schuld of grove onachtzaamheid c.q. nalatigheid door
de organisatie.
d) De contractant is volledig aansprakelijk voor de schade hoegenaamd en van welke aard
dan ook die door hem of haar dan wel door het ingeschakelde personeel en/of
ingeschakelde derden, is veroorzaakt bij derden voor, tijdens en na het evenement.
e) De contractant vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken die terzake schadeplichtige
feiten van de zijde van de contractant jegens derden die aan het evenement zijn
gerelateerd, zijn of zullen opkomen.

13.
Rechten van de contractant
Indien en voor zover de organisatie op enigerlei wijze haar verplichtingen jegens de
contractant –na daartoe in gebreke te zijn gesteld- niet zou zijn nagekomen c.q. indien er
schade veroorzakende feiten zich hebben voorgedaan die voor rekening en risico van de
organisatie komen en waarvoor de organisatie aansprakelijk zou blijken te zijn, kan de
contractant na afloop van het evenement een schadevergoeding van de organisatie vorderen.
De aansprakelijkheid en de schadevergoeding wordt evenwel beperkt door de organisatie tot
ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde standplaatshuur belopen.
14.
Auteursrecht en intellectueel eigendom
Voor alle door B–Event georganiseerde fairs berust conform de wettelijke verordeningen
hierover het auteursrecht op concept, vormgeving en alle andere met de fair samenhangende
uitingen bij B-Event. Daar waar B-Event voor derden evenementen organiseert zijn deze
slechts gerechtigd gebruik te maken van het auteursrecht voor zover de hierover gesloten
overeenkomst deze toestaat.
15.
Afwijkingen
Nadere afwijkingen van de schriftelijke overeenkomst en van bovengenoemde algemene
voorwaarden komen uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging door de
organisatie. Aanbiedingen en/of toezeggingen door of namens de organisatie zijn voor
laatstgenoemde slechts bindend, indien deze schriftelijk door de organisatie aan de contractant
zijn bevestigd.
16.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van de organisatie is het Nederlandse recht van toepassing. De
Rechtbank Assen c.q. de Rechtbank Noord-Nederland is de bevoegde rechtbank om kennis te
nemen van geschillen tussen de organisatie en de contractant tenzij de wet op basis van
relatieve competentieregels rechtens een andere rechter wettelijk verplicht voorschrijft en er
dus rechtens geen mogelijkheid bestaat contractueel van de relatieve competentieregels af te
wijken.
17.
Slot
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland
onder nummer 28061360. Deze algemene voorwaarden liggen derhalve ter inzage bij
voormelde Kamer van Koophandel (eveneens in te zien via www.kvk.nl).
Zuidwolde,

december 2018.
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