ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN EVENTS-ACTIVITEITEN DOOR STC-EVENTS
1

ALGEMEEN

4.6

1.1

Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan
STC-EVENTS tot het uitvoeren van EVENTS activiteiten
en op alle overeenkomsten met STC-EVENTS ter zake,
zijn deze voorwaarden van toepassing.

Huurder c.s. is niet bevoegd andere ruimten te betreden
dan de gehuurde, zoals in het contract zijn opgenomen,
met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

4.7

STC-EVENTS behoudt zich het recht voor een contract te
weigeren indien hij vermoedt dat opdrachtgever de te
huren ruimte(n) zal gebruiken in strijd met de openbare
orde of goede zeden. Blijkt zulks eerst nadat het contract is aangegaan en/ of de ruimte(n) in gebruik is, dan
heeft verhuurder het recht de ruimte(n) te ontruimen inclusief de verwijdering van eventueel aldaar tentoongestelde voorwerpen, onverminderd zijn rechten op schade
vergoeding.

5

OVERMACHT

5.1

STC-EVENTS is gerechtigd zich op overmacht te
beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze
buiten haar wil, daaronder in ieder geval begrepen,
brand, wateroverlast, bedrijfsblokkades, stakingen, prikof stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking
van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten,
ongevallen en/of bedrijfsstoringen.

5.2

In geval van overmacht zijn zowel STC-EVENTS als de
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te
beëindigen.

6

SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING

6.1

Indien het niet doorgaan van een activiteit wordt
veroorzaakt door aan STC-EVENTS toe te rekenen omstandigheden heeft de opdrachtgever slechts recht op
vergoeding van zijn daardoor werkelijk geleden schade
met een maximum als volgt:

1.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij
of de opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever) van
STC-EVENTS wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door
de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door STC-EVENTS schriftelijk zijn
aanvaard.

1.4

De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige
voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en STC-EVENTS.

2

AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN GEBONDENHEID

2.1

Alle aanbiedingen van STC-EVENTS zijn vrijblijvend.

2.2

Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de
opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2.3

STC-EVENTS is slechts gebonden indien en in zoverre zij
schriftelijk heeft aanvaard.

2.4

Opdrachtgever moet voldoen aan de in het contract
opgenomen bepalingen omtrent de omschreven organisaties/ personen, alsmede omtrent het doel van de vergadering/ bijeenkomst.

2.5

Onderverhuring is niet toegestaan.

3

PRIJS

3.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de
door STC-EVENTS opgegeven of met STC-EVENTS overeengekomen prijzen per activiteit en zijn exclusief BTW.

4

UITVOERING

4.1

Een activiteit zal worden uitgevoerd op de overeengekomen data en binnen de overeengekomen tijdsperiode,
doch niet nadat STC-EVENTS binnen de met de opdrachtgever overeengekomen termijn beschikt over alle
door de opdrachtgever te verstrekken informatie en nadat een eventuele vooruitbetaling door STC-EVENTS is
ontvangen of zekerheid voor betaling is gesteld.

4.2

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de
overeenkomst wijzigingen en aanvullingen op het overeengekomene wenst, zal STC-EVENTS aan deze wens
gevolg geven voorzover dat van haar in redelijkheid verlangd kan worden en overigens ook mogelijk is. Wijzigingen en aanvullingen zullen in het algemeen leiden tot
een aanpassing van de overeengekomen prijs.

4.3

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige
verandering in of toevoeging aan de bij STC-EVENTS
gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te
brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van
STC-EVENTS. Opdrachtgever draagt de kosten van het
in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.

4.4

In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of
drinkwaren worden gebruikt. Toezicht op de naleving
hiervan zal geschieden door huurder.
De
bediening
van
technische
apparatuur
van
STC-EVENTS mag uitsluitend door personeel van
STC-EVENTS geschieden.
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6.1.1 bij annulering door STC-EVENTS minder dan tien maar
meer dan vijf weken voor aanvang van de activiteit;
10% (tien procent) van de overeengekomen prijs;
6.1.2 bij annulering door STC-EVENTS minder dan vijf maar
meer dan twee weken voor aanvang van de activiteit:
15% (vijftien procent) van de overeengekomen prijs;
6.1.3 bij annulering door STC-EVENTS minder dan twee weken
voor aanvang van de activiteit; 20% (twintig procent)
van de overeengekomen prijs;
6.1.4 bij annulering door STC-EVENTS meer dan tien weken
voor aanvang van de activiteit bestaat voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
6.2

Indien het niet doorgaan van een bijeenkomst wordt
veroorzaakt door aan de opdrachtgever toe te schrijven
omstandigheden heeft STC-EVENTS recht op een annulerings vergoeding als volgt:

6.2.1 bij annulering meer dan tien weken voor aanvang van de
activiteit; 10% (tien procent) van de overeengekomen
prijs;
6.2.2 bij annulering door de opdrachtgever minder dan tien
maar meer dan vijf weken voor aanvang van de activiteit; 40% (veertig procent) van de overeengekomen
prijs;
6.2.3 bij annulering door de opdrachtgever minder dan vijf
maar meer dan een week voor aanvang van de activiteit
80% (tachtig procent) van de overeengekomen prijs;
6.2.4 in alle andere gevallen is de opdrachtgever na annulering een vergoeding verschuldigd van 100% (honderd
procent) van de overeengekomen prijs.
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7

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1

De aansprakelijkheid van partijen voor schade door
annulering van de overeenkomst is beperkt tot de in
artikel 7 genoemde gevallen en bedragen.

7.2

STC-EVENTS is niet aansprakelijk voor tijdens, door in
verband met de activiteit aan de opdrachtgever, cursisten, begeleiders van cursisten of door de opdrachtgever
ingeschakelde instructeurs toegebrachte schade, behoudens, indien en in zoverre de geleden schade door opzet
of grove schuld van STC-EVENTS of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van STC-EVENTS
zelf is aansprakelijkheid van STC-EVENTS voor bedrijfs-,
gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

7.3

In alle gevallen waarin STC-EVENTS is gehouden tot het
betalen van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan de factuurwaarde van de geleverde diensten tijdens,
waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

7.4

De opdrachtgever zal STC-EVENTS, haar werknemers en
de in het vorige lid bedoelde derden vrijwaren van alle
aanspraken jegens STC-EVENTS door anderen dan de
opdrachtgever zelf, tijdens, door of in verband met de
uitvoering door STC-EVENTS van de overeenkomst, in
zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever zelf jegens STC-EVENTS toekomen.

7.5

De
werknemers
van
STC-EVENTS
en/of
door
STC-EVENTS voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde andere personen kunnen zich jegens de
opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te
ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

8

BETALING EN ZEKERHEID

8.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum. STC-EVENTS heeft echter te allen tijde
het recht voor betaling zekerheid te vragen en te verkrijgen, al dan niet door middel van een voorschot.

8.2

Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd
bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij
zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de
dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan
STC-EVENTS een vertragingsrente verschuldigd van
1½% per maand of gedeelte van een maand waarover
het verzuim voortduurt.

9

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1

Alle geschillen welke tussen de partijen bestaan zullen
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam, tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van een kantonrechter of STC-EVENTS een
andere rechter, die zonder dit beding bevoegd zou zijn
prefereert.

9.2

Alle betrekkingen tussen partijen zijn onderworpen aan
Nederlands recht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste. De
buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste
15% van het te vorderen bedrag te bedragen.
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