Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden, en in een
Overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt
verstaan onder:
RJG-events: Remco John Gorter events,
eenmanszaak, gevestigd te (3192GH) Hoogvliet op
Ondersim 29, ingeschreven in het handelsregister
onder nr.:69519161, de Opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de
Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot
advisering over, organisatie van, of uitvoering van
een evenement of tot enige andere binnen de
bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer vallende
dienstverlening of activiteit.
Overeenkomst: een Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, langs welke weg
ook tot stand gekomen, tot het uitvoeren van de
voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden
en de schriftelijk overeengekomen aanvullingen
en/of wijzigingen van voornoemde Overeenkomst.
Aanvangsmoment: De datum en/of het tijdstip
waarop het door Opdrachtnemer uit hoofde van de
Overeenkomst te organiseren en/of uit te voeren
evenement, dan wel enige andere binnen de
bedrijfsvoering van Opdrachtnemer vallende
dienstverlening of activiteit, plaatsvindt of zijn
aanvang neemt, of – in geval van het ontwikkelen
van concepten – de datum van levering van het
concept.
Artiest: iedere Artiest(in de meest ruime zin),
spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die
zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een
optreden heeft verbonden.
Medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die
door tussenkomst van Opdrachtnemer
werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten
behoeve van Opdrachtgever. Onder
medewerk(st)er worden onder meer verstaan
werknemers van Opdrachtnemer en door
Opdrachtnemer ingeschakelde oproepkrachten,
freelancers, Artiesten, acteurs, modellen en
vrijwilligers.
Bezoekers: de natuurlijke of rechtspersoon met wie
RJG-events een overeenkomst aangaat betrekking
hebbend op een evenement, dan wel aan wie RJGevents daartoe een aanbieding doet.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op ieder door Opdrachtgever gedaan
verzoek aan de Opdrachtnemer tot het uitbrengen
van een aanbod, op de door Opdrachtnemer uit te
brengen aanbieding, op opdrachten van
Opdrachtgever en op alle door Opdrachtnemer met
Opdrachtgever te sluiten en gesloten
Overeenkomsten of ten behoeve van deze te
verrichten en/of verrichtte (rechts)handelingen,
waaronder Overeenkomsten die Opdrachtnemer ter
zake met derden sluit.
2.2 Opdrachtnemer wijst het beroep en/of de
toepasselijkheid van anders luidende Algemene
Voorwaarden dan haar eigen Algemene
Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Afwijking
van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk
indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn
overeengekomen.
2.3 Indien een bepaling van de onderhavige
Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader
overeen gekomen afwijkend/aanvullend beding)
nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit
onverlet de geldigheid van de overige bepalingen
van de onderhavige voorwaarden (en de eventuele
nader overeengekomen bedingen).
In de onderhavige voorwaarden(en nog overeen te
komen Overeenkomsten) zal in dat geval voor de
nietige respectievelijke vernietigde bepaling een
bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk
aansluit bij de bedoeling van de partijen.
Artikel 3: Overeenkomst, offerte, bestelling,
opdracht en inschakeling derden
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de
schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van
een offerte of aanbod.
3.2 Wijziging van de Overeenkomst, geheel of
gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is
uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke
toestemming van RJG-events.
3.3 Alle aanbiedingen, prijsopgaven,
kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel
afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk,
telefonisch, per e-mail of op andere wijze gedaan,
zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door
Opdrachtnemer worden herroepen.
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3.4 Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer
niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan
sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet
aangegeven – anders luidende – periode) door een
schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is
gevolgd en door Opdrachtnemer is bevestigd, is hij
vervallen.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich zelfs na
aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever
het recht voor de bij haar gedane bestelling of
geplaatste opdracht vorm vrij te herroepen. Een
dergelijke herroeping zal onverwijld na ontvangst
door Opdrachtnemer van de aanvaarding
geschieden.
3.6 Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet
automatisch voor toekomstige orders
3.7 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering
van de opdracht derden in te schakelen.
Artikel 4: Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
4.1 Indien Opdrachtnemer met twee of meer
personen dan wel rechtspersonen een
Overeenkomst sluit (zodat sprake is van meerdere
Opdrachtgevers), waarbij deze (rechts-)personen
tegenover Opdrachtnemer ieder dezelfde
prestatie(s) verschuldigd zijn, is ieder dezer
(rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verbintenissen die voor hen
voortvloeien uit die Overeenkomst jegens
Opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle
risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden
en/of handelen en/of nalaten in verband met de
uitvoering van de opdracht, waaronder tevens wordt
begrepen de werkzaamheden en/of het handelen
en/of het nalaten van door haar ingeschakelde
derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder
geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere
AVB-verzekering te sluiten en, indien van
toepassing, een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts
verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te
dragen dat onder de hiervoor genoemde
verzekeringen zijn meeverzekerd door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en
de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften
van de polissen van voornoemde verzekeringen op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken.
4.3 Tenzij anders overeengekomen, zal
Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor
voldoende maatregelen om de veiligheid te
waarborgen van Artiesten, Medewerkers en
bezoekers van een krachtens een Overeenkomst
georganiseerde of uitgevoerd(e)
evenement/activiteit. Indien reeds afspraken zijn
gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is
Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om

aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer
gewijzigde omstandigheden daartoe roepen.
4.4 Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen
neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering
van een evenement/activiteit te garanderen, is
Opdrachtnemer gerechtigd het evenement/de
activiteit geheel of gedeeltelijk geen doorgang te
laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige
aanspraak kan maken op een schadevergoeding of
vergoeding op de met Opdrachtnemer
overeengekomen opdrachtsom.
4.5 De Opdrachtgever is tenzij anders
overeengekomen verantwoordelijk voor de afdracht
van de Bumarechten.
4.6 De opgave door Opdrachtgever van de
(juistheid van) maten, specificaties en/of andere
informatie samenhangend met de uitvoering van de
Overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.
4.7 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk
voor alle in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst gedane reclame-uitingen,
promotionele uitingen (waaronder maar niet beperkt
tot advertenties), ontwikkelde promotionele
concepten of ideeën, uitnodigingen voor
evenementen/activiteiten, et cetera, ongeacht of
Opdrachtgever daarover door Opdrachtnemer is
geadviseerd en tevens ongeacht of een en ander
geheel of gedeeltelijk door Opdrachtnemer is
uitgevoerd.
4.8 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor
toestemming van derden of vergunningen die
benodigd zijn voor uitvoering van een
Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
alle aanspraken van derden (waaronder, maar niet
beperkt tot, deelnemers aan en bezoekers van
evenementen/activiteiten) ter zake tijdens en of in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door deze derden geleden schade, tenzij deze
schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer of haar
leidinggevenden.
Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor
zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen
beperkingen van aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtnemer aanvaardt in geen geval enige
aansprakelijkheid voor indirecte schade,
gevolgschade, bedrijfsschade, inbreuk op de wet
bescherming persoonsgegevens en – de inhoud
van – door haar in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst verleende adviezen welke door
Opdrachtgever zijn opgevolgd.
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5.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door
derden worden verricht.
5.4 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de
opdrachtsom van Opdrachtnemer dan wel de
redelijkerwijs te verwachten opdrachtsom van
Opdrachtnemer.
5.5 De hiervoor in de artikelen 5.2 tot en met 5.4
opgenomen beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van
medewerk(st)er(s) van Opdrachtnemer en/of door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
5.6 Niettegenstaande en onverminderd het
bepaalde in de hiervoor in artikel 5.1 tot en met 5.5
opgenomen aansprakelijkheid beperkende
bepalingen, is de eventuele aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer in alle gevallen hoe dan ook
beperkt tot het bedrag waarvoor onder de, indien
door opdrachtnemer afgesloten,
aansprakelijkheidsverzekering voor de
desbetreffende schade dekking wordt verleend ( en
slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot
uitkering overgaat).
5.7 Alle rechtsvorderingen jegens RJG-events,
aanspraken op schadevergoeding daaronder
begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar
gerekend vanaf het moment dat de betreffende
vordering opeisbaar is geworden.
Artikel 6: Bijzondere maatregelen en
voorwaarden
6.1 Opdrachtnemer of derden werkende in
uitvoering van Opdrachtnemer zijn te allen tijde
bevoegd maatregelen te nemen ten bevordering
van de veiligheid of openbare orde, zonder
tussenkomst van Opdrachtgever, tijdens de
uitvoering van een activiteit vallend binnen de
bedrijfsvoering van Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan
Opdrachtnemer voor het publiceren van
persoonsgegevens in de vorm van beeld en
geluidmateriaal van de activiteiten, vallend binnen
de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart en accepteert het
gebruik van merkenrechten door Opdrachtnemer in
de vorm van beeld en geluidmateriaal ten behoeve
van promotionele doeleinden.
Artikel 7: Ticketverkoop
7.1 De door RJG-events gedistribueerde tickets
blijven te allen tijde eigendom van RJG-events. Het
is niet toegestaan deze tickets door te verkopen.
7.2 Indien de tickets na levering worden gekopieerd
en verspreid, zal uitsluitend aan de eerste bezoeker
met een van deze geldige tickets entree worden
verleend.
7.3 De website en/of het onderdeel van de website
dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is

beveiligd, zodat misbruik van gegevens wordt
uitgesloten.
7.4 RJG-events behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de ticketverkoop op te schorten of te
beëindigen.
Artikel 8: Reclamering en klachten
8.1 Alle reclamering en/of klachten dienen, op
straffe van verval van rechten, per aangetekende
brief te geschieden, binnen twee maanden na: levering der goederen en/of diensten ten behoeve
van de Opdrachtgever gedane handelingen,
passend binnen de bedrijfsuitvoering van
Opdrachtnemer, door Opdrachtgever geconstateerd
had kunnen worden.
8.2 Klachten over facturen dienen eveneens
schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14
dagen na de factuurdatum.
8.3 Opdrachtgever dient RJG-events naar
aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van
dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte
werkzaamheden en/of geleverde goederen te
controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever
verleent daarbij volledige medewerking en staat
RJG-events toe om kosteloos gebruik te maken van
aanwezige hulpmiddelen [zoals energie, hijs- en
transportwerktuigen, steigers, et cetera]. Indien
Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt
iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige
(schade-)vergoeding, herstel of vervanging.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en
retentierecht
9.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem
overgedragen zaken tot volledige betaling door
Opdrachtgever van alle vorderingen van
Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, zulks tot
zekerheid van betaling van alle vorderingen. Onder
vorderingen worden begrepen vorderingen in
verband met nakoming van de Overeenkomst en
vorderingen met betrekking tot rente, boetes en
incassokosten van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich onder de
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen
diefstallen en de polis van deze verzekeringen op
verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te
verstrekken.
9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van al
hetgeen zij in het kader van de uitvoering van een
Overeenkomst onder zich heeft op te schorten
totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel
totdat voor voldoening van de vorderingen door
Opdrachtgever zekerheid is gesteld.
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Artikel 10: Afgelaste of verschoven
evenementen
10.1 Het is de verantwoordelijkheid van de
bezoekers van het evenement om te controleren of
het evenement is afgelast of verschoven. Hoewel
RJG-events zal trachten de bezoeker van de
wijzigingen op de hoogte te brengen, kunnen
eventuele gemaakte kosten door bezoeker niet
worden verhaald op RJG-events.
10.2 Tickets van verplaatste evenementen blijven in
beginsel geldig voor het vervangende evenement.
10.3 Tickets van een afgelast evenement zullen op
grond van door RJG-events te bepalen
voorwaarden worden gerestitueerd.
Artikel 11: Overmacht
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden
buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer
welke van dien aard zijn dat naleving van de
Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer
in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan
worden. Tot die omstandigheden worden ook
gerekend, maatregelen van enige
overheidsinstantie, ziekte, overmacht bij een
ingeschakelde derde en technische storingen.
11.2 Opdrachtnemer heeft gedurende de periode,
dat de overmacht voortduurt, het recht de
Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of
de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige
verplichting tot schadevergoeding (en met behoud
van de op Opdrachtgever rustende
betalingsverplichtingen zoals hierna bepaald in
artikel 14.3).
Artikel 12: Opschorting en annulering
12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot
verrekening en/of opschorting van enige betaling,
behoudens voor zover Opdrachtgever een
natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
12.2 Indien tot tussentijdse opzegging is
overgegaan door Opdrachtgever, heeft
Opdrachtnemer recht op vergoeding van de tot dan
toe verrichte handelingen op basis van de
navolgende percentages.
In geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100
dagen voor het Aanvangsmoment, minimaal 50%
van de volledige opdrachtsom; in geval van uitstel
of annulering in de periode liggende tussen 100 en
25 dagen voor het Aanvangsmoment, minimaal
75% van de volledige opdrachtsom; in geval van
uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor het
Aanvangsmoment, minimaal 90% van de volledige
opdrachtsom, in geval van uitstel tot uiterlijk 5
dagen voor het Aanvangsmoment, 100% van de
volledige opdrachtsom.

Artikel 13: Prijs, facturering en betaling
13.1 De overeengekomen prijs, is tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, in Euro, exclusief
omzetbelasting en eventuele andere heffingen van
overheidswege opgelegd.
13.2 Indien er wordt gewerkt tegen een financiële
kosten-/winstverdeling op basis van de inkomsten,
waarover Opdrachtnemer een bedrag moet
afdragen aan Opdrachtgever, zal dit in de
opdrachtbevestiging expliciet moeten worden
vermeld. Dit geldt tevens voor overige kosten/winstverdelingen die afwijken van de Algemene
Voorwaarden.
13.3 Wijzigingen waaronder meerkosten in de
oorspronkelijke opdracht van welke aard, door of
namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave
kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever
extra in rekening gebracht.
13.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een
vordering tot betaling aan [naam bedrijf] met enige
vordering op RJG-events te verrekenen.
13.5 Indien binnen voormelde 14 dagen na
factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden,
is Opdrachtgever een rente gelijk aan de wettelijke
rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand wordt gerekend voor een volle maand. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die
Opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare
tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als
schade wegens die tekortkoming door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden
vergoed. De buitengerechtelijk kosten worden
geacht minimaal 15% te bedragen van het door
Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen
bedrag, met een minimum van €40,=.
Artikel 14: Beëindiging en ontbinding
14.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te
allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
14.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst
tussentijds opzegt, heeft RJG-events vanwege het
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies
recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de
periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren
als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten
en omstandigheden aan de opzegging ten
grondslag liggen die redelijkerwijs aan RJG-events
zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de
tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na
compensatie ter beschikking worden gesteld aan
Opdrachtgever.
14.3 Ingeval één van beide partijen in staat van
faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de
andere partij het recht de Overeenkomst zonder
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inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te
beëindigen.
14.4 Bij voortijdige beëindiging door RJG-events
ontstaat voor hem een inspanningsverplichting mee
te werken aan de overdracht van de nog te
verrichten werkzaamheden.
14.5 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder
toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd
de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijk verklaring te ontbinden indien: Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van
een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst –
Opdrachtgever in staat van faillissement is
verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft
aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de
wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht
is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft
geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn
bedrijf aan derden overdraagt.
14.6 In geval van ontbinding blijft het risico van
reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken
staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en
dienen door deze te worden afgehaald.
14.7 Indien Opdrachtnemer (of een door haar
ingeschakelde derde) op het moment van de
ontbinding (waarover in dit verband tevens wordt
verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor
bedoeld in artikel 10.1) reeds prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht,
zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende op Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die
Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft
gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de
ontbinding nog zal factureren in verband met
hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst
voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht
of geleverd, blijven derhalve onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor
van alle auteursrechten en overige rechten van
intellectuele eigendom op door Opdrachtnemer
vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest
welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt
heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht
van Opdrachtgever.
15.2 Zonder toestemming van Opdrachtnemer
zullen geen geluids- of beeldopnamen van een
evenement/ activiteit of een in het kader van de
Overeenkomst optredende Artiest worden
vervaardigd. Eventuele licentievergoedingen ter
zake(verder) gebruik van deze objecten, materialen,
werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen,
concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt

tot vorderingen van collectieve incassoorganisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn
niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
en komen voor rekening van Opdrachtgever.
15.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zal Opdrachtgever al dan niet uitgewerkte ideeën,
voorstellen, concepten of methoden van
Opdrachtnemer of derden die verband houden met
(de uitvoering van) de Overeenkomst of de
daaronder geleverde producten of diensten, niet
buiten Opdrachtnemer om zelf (laten) uitvoeren, of
door uitvoering van een evenement/
dienstverlening/ activiteit herhalen.
15.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van
vorderingen van derden, van welke aard dan ook,
die verband houden met enige(vermeende) inbreuk
op de in artikel 14.5 tot en met 14.7 genoemde
rechten door Opdrachtgever, zijn werknemers, door
hem ingeschakelde derden, of bezoekers van en
deelnemers aan door hem geïnitieerde
evenementen/ activiteiten.
15.5 Door het in het kader van de Overeenkomst
aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van
materialen of werken, van welke aard dan ook,
geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke
toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen
en werken op welke wijze dan ook te gebruiken
voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van
de Overeenkomst redelijkerwijs vereist is.
Opdrachtgever garandeert dat aan Opdrachtnemer
verstrekte materialen en werken geen inbreuk
maken op enige rechten van derden en vrijwaart
Opdrachtnemer van vorderingen, van welke aard
dan ook, van derden dienaangaande.
15.6 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle
ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. die
samenhangen met of voortvloeien uit de
Overeenkomst en de daaronder geleverde
producten of diensten, op elke wijze dan ook
(verder) te exploiteren of anderszins te gebruiken.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht met aan
Opdrachtgever geleverde producten of diensten en
met de door Opdrachtnemer verstrekte materialen
en werken ten eigen nutte publiciteit, in de ruimste
zin van het woord, te bedrijven.
15.7 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden
schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen,
modellen en andere voortbrengselen van
menselijke geest van Opdrachtnemer, een en ander
in de ruimste zin van het woord, direct dan wel
indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te
exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan
ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer. In geval van
tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het
voorgaande van Overeenkomstige toepassing.
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Artikel 16: Geschillen
16.1 Op de rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, althans op alle
door Opdrachtnemer verrichte handelingen
waaronder de door haar gesloten Overeenkomsten,
is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover
niet in onderling overleg een oplossing kan worden
bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter.
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