ALGEMENE VOORWAARDEN CAPPIES ENTERTAINMENT

Artikel 1. Definities
















Cappies Entertainment
De gebruiker van deze algemene voorwaarden, meer specifiek: de heer C.A.E. Klein Gunnewiek h.o.d.n.
“Cappies Entertainment”, gevestigd te (7151 CV) Eibergen aan de Bartelinksgang 23, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58777962.
opdrachtgever
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Cappies Entertainment een overeenkomst is aangegaan.
artiest
De artiest, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personality, de kunstenaar, de instructeur, de
spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij Cappies Entertainment is geboekt.
Overeenkomst
De boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Cappies Entertainment.
partijen
Opdrachtgever en Cappies Entertainment.
locatie
De locatie waar Cappies Entertainment in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of
dient uit te voeren dan wel waar de artiest optreedt of dient op te treden.
evenement
De gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een
workshop dient te geven.
apparatuur
De goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest en/of zijn medewerkers tijdens
het evenement wordt gebruikt.
P.A.-systeem
De geluidsinstallatie die de muziek versterkt voor het publiek.
rider
Een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d.
waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.

Artikel 2. Werkingssfeer








Deze algemene voorwaarden gelden voor de offertes van Cappies Entertainment en voor alle
overeenkomsten tussen Cappies Entertainment en de opdrachtgever. Hiernaast zijn de algemene
voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten met Cappies Entertainment waarbij derden voor de
uitvoering dienen te worden betrokken.
Cappies Entertainment is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
Cappies Entertainment is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden,
bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding
betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een
niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel
en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende
bepaling.
Indien Cappies Entertainment niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
blijven de algemene voorwaarden desondanks van toepassing en verliest Cappies Entertainment nimmer
het recht om in andere gevallen naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
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Artikel 3. Aansprakelijkheid















Cappies Entertainment kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van
welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten is Cappies Entertainment niet aansprakelijk
voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden.
Cappies Entertainment is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van, of materiële schade toegebracht
aan goederen toebehorend aan de artiest.
Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
verplichtingen.
In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen
rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.
Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het
optreden, heeft Cappies Entertainment het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het
optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het
overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Cappies Entertainment gerechtigd het optreden geen
doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het
voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.
Cappies Entertainment is nimmer aansprakelijk voor enige schade, noch direct noch indirect.
Indien op enig moment komt vast te staan dat Cappies Entertainment ondanks bovenstaande uitsluiting
van aansprakelijkheid toch aansprakelijk is, dan geldt het volgende. Aansprakelijkheid aan de zijde van
Cappies Entertainment wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever Cappies Entertainment een ingebrekestelling heeft
toegezonden waarin de tekortkoming van Cappies Entertainment wordt omschreven en Cappies
Entertainment een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Cappies Entertainment aan
deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien
nakoming blijvend onmogelijk is.
Bij gebreke aan een afsluitbare kleedkamer en/of afsluitbare ruimte voor de persoonlijke eigendommen
van de artiest is opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor eventuele diefstal en/of vermissing van deze
eigendommen.
Iedere schade aan apparatuur, instrumenten en andere eigendommen van de artiest of de door de artiest
ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes





Ieder aanbod en alle offertes van Cappies Entertainment zijn vrijblijvend.
De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij gevoegde documenten rusten bij Cappies
Entertainment. Het is degene aan wie Cappies Entertainment een offerte heeft verzonden niet toegestaan
de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te
maken.
Verschrijvingen of fouten in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten afkomstig van Cappies
Entertainment, binden Cappies Entertainment niet.

Artikel 5. Betaling




Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van Cappies Entertainment
tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voorafgaand
aan het optreden voldaan te zijn.
Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze
van rechtswege in verzuim. Cappies Entertainment heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in
rechte nakoming te vorderen. Tevens is Cappies Entertainment gerechtigd het optreden te annuleren,
zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden
overeengekomen, bedrag te betalen.
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Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever
gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 6. Annulering



Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Cappies Entertainment gesloten
overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Cappies Entertainment mede te delen.
Indien opdrachtgever de boekingsbevestiging wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen
aan Cappies Entertainment. De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en
zijn per direct opeisbaar.
 Meer dan 8 weken (56 dagen) voor het optreden 75%*
 Minder dan 8 weken (56 dagen)voor het optreden 100%*
*Externe kosten welke niet meer geannuleerd kunnen worden, worden wel altijd 100% doorbelast.
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele
incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten
en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

Artikel 7. Verhindering van de artiest


Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of
beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Cappies Entertainment;
in overleg met opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of in overleg met
opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met
opdrachtgever vooraf zal worden overlegd of indien Cappies Entertainment en opdrachtgever geen
overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde
voorschotten. Cappies Entertainment is jegens opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade
die opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de artiest.

Artikel 8. Radio / TV optredens / Promotionele optredens








Cappies Entertainment heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder
tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio-,
televisie-en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.
Cappies Entertainment heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder
tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele
verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan
van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de
organisatie.
Cappies Entertainment heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder
tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van een promotioneel
optreden elders moet spelen, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze
overeenkomst. Onder promotionele optredens worden optredens op A-festivals als Lowlands, Pinkpop,
Zwarte Cross etc. alsmede het verzorgen van de support act voor grote internationale of nationale acts
verstaan.
Opdrachtgever kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum onder
dezelfde condities afdwingen van Cappies Entertainment.
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Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever


















Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van de artiest en erkent dat de inhoudelijke
samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.
De artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek
over het P.A.-systeem af te spelen.
De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider,
welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt. De opdrachtgever draagt zorg voor naleving
van deze rider.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het licht en geluid van het optreden voldoet aan de eisen zoals
vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de
overeenkomst vormt.
De opdrachtgever ziet erop toe dat tijdens de soundcheck geen publiek (met uitzondering van personeel)
aanwezig is.
De opdrachtgever zorgt dat het podium/de podia voor aanvang, tijdens en na het optreden goed
bereikbaar is/zijn per voertuig. Hierbij vereist een goede bereikbaarheid een verharde ondergrond of een
pad voorzien van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.
De overeenkomst en/of het optreden van de artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden
worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van Cappies Entertainment.
Partijen komen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel
optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de veiligheid van de artiest is gewaarborgd, onder meer door
middel van voldoende beveiliging om schade bij artiest, apparatuur en instrumenten te voorkomen. Hierbij
zijn onder meer de volgende maatregelen vereist: goed functionerende nooduitgangen en
brandblusvoorzieningen, een solide podium (met stroom), indien nodig stevige dranghekken en/of
soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden van zowel artiest als apparatuur. Publiek dient
in ieder geval op minimaal 50 cm van de apparatuur (inclusief mengpanelen) en eventuele merchandising
te worden gehouden.
Opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare kleedkamer en/of afsluitbare ruimte voor de persoonlijke
eigendommen van de artiest.
Opdrachtgever beschikt over de voor het optreden vereiste vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen en draagt er zorg voor dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle daarop betrekking
hebbende wettelijke regels en overige van toepassing zijnde (overheids)voorschriften. Indien sprake is van
geluidsrestricties, een hoger aantal bezoekers dan is toegestaan, of andere overtredingen van wettelijke
regels dan dient Cappies Entertainment hierover bij het eerste contactmoment ingelicht te worden.
De verplichtingen van de opdrachtgever zoals benoemd in dit artikel zijn voor rekening en risico van
opdrachtgever, hierbij tevens artikel 3 van deze algemene voorwaarden in aanmerking nemende.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten






De artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet -en regelgeving. Opdrachtgever dient deze rechten te respecteren.
Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf
toestemming van Cappies Entertainment nodig.
Opdrachtgever behoedt Cappies Entertainment voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om de naam “Cappies Entertainment”, dan wel het logo, dan wel de
huisstijl, te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Cappies Entertainment.
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Artikel 11. Klachten





Een klacht over de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk of via de e-mail binnen 14
dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, respectievelijk binnen
14 dagen na de factuurdatum, aan Cappies Entertainment kenbaar te worden gemaakt. Een klacht die niet
binnen voornoemde termijn aan Cappies Entertainment kenbaar wordt gemaakt, wordt niet in
behandeling genomen en een eventueel recht op schadevergoeding vervalt daarbij eveneens.
Cappies Entertainment heeft de mogelijkheid om de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van
Cappies Entertainment is beperkt tot hetgeen in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is opgenomen.
Een klacht aan de zijde van de opdrachtgever geeft de opdrachtgever niet het recht om over te gaan tot
opschorting van de betaling van de factuur aan Cappies Entertainment.

Artikel 12. Overmacht






Onder overmacht vallen onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Cappies
Entertainment diens verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet
tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen. Onder
onvoorziene omstandigheden worden onder meer verstaan: mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, een
dag van nationale rouw, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, natuurrampen,
ziekte van de artiest, en/of indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de wensen
en eisen uit de rider van de artiest, welk onlosmakelijk verbonden is aan de overeenkomst.
Cappies Entertainment is in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige
schriftelijke mededeling hiervan aan opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
dat Cappies Entertainment hierdoor jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te
verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.
Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van opdrachtgever
levert voor opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. Geheimhouding




Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij door of vanwege hun
overeenkomst hebben verkregen. Dergelijke vertrouwelijke informatie zal slechts gebruikt worden voor
het doel waarvoor deze is verstrekt. Vertrouwelijke informatie betreft in dit kader de informatie die door
de andere partij als vertrouwelijk is benoemd of als het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs uit de aard
van de informatie volgt.
Persoonsgegevens worden door Cappies Entertainment verwerkt in overeenstemming met het
privacybeleid dat is gepubliceerd op www.cappies-entertainment.nl.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Cappies Entertainment wordt beheerst door het Nederlands
recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Cappies Entertainment voortvloeien
kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
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