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Algemene voorwaarden DJ Feike van den Berg 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst alsmede op alle 

daaruit voortvloeiende werkzaamheden tussen DJ Feike van den Berg (hierna te noemen: opdrachtnemer) 

en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door 

opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.  

3. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst of offerte, worden door de opdrachtgever nagekeken 

en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan opdrachtnemer die zorg zal dragen 

voor een correcte verwerking hiervan.  

4. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming, vergunningen en/of muziekrechten 

(Buma/Stemra/Sena) die nodig zijn ter uitvoering van de overeenkomst. 

5. Opdrachtgever dient het volgende zelf te regelen, deze kosten kunnen nimmer voor rekening komen 

van opdrachtnemer; minstens 2 X Pioneer CDJ 2000 Nexus, met Pioneer DJM 750 of hoger.  

6. De factuur dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- vóór aanvang van de werkzaamheden 

contant of middels overschrijving (bank/giro) voldaan te worden. 

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.  

8. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van 

rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de 

opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Vanaf datum verzuim is wettelijke (handels) rente 

verschuldigd alsook vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. 

9. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet heeft opdrachtnemer bij annulering van 

het optreden, afhankelijk van de termijn van annulering door de opdrachtgever, recht op de gehele 

uitkoopsom of een deel daarvan. Bij annulering van het optreden één maand - of korter voorafgaand aan 

het optreden is 100% verschuldigd; bij annulering tussen één en drie maanden 75%. Opdrachtgever zal 

annulering van het optreden schriftelijk en per aangetekende post met ontvangstbevestiging kenbaar 

maken aan opdrachtnemer. Indien annulering niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden 

wordt aangenomen dat geen annulering heeft plaatsgevonden. 

10. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn 

verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan 



opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig 

zijn voldaan. 

11. Indien de opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een opdracht 

te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten 

vinden, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op 

de met opdrachtnemer  in de overeenkomst genoemde vergoeding. 

12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van 

maximum aantal decibel aan geluid. 

13. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de opdrachtgever 

direct opdrachtnemer in te lichten teneinde passende maatregelen te kunnen treffen.  

14. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van zaken, gedurende de periode 

tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.  

15. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van opdrachtnemer zowel in 

eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een opdracht of veroorzaakt als 

gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen 

dagwaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van 

instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is 

toegebracht en de waarde is vastgesteld. 

16. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden die in verband met de 

uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van 

opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

17. Aan opdrachtnemer is niet toerekenbaar schade geleden door de opdrachtgever/huurder/derden als 

gevolg van niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers, ziekte (van ingeleend 

personeel), gebreke in hulp of transportmiddelen, brand, niet nakomen verhuur voorwaarden, niet 

nakomen huur overeenkomst, werkstaking, verkeersbelemmering, overheidsmaatregelen of andere 

onlusten In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel 

of hulpmiddelen, waarbij opdrachtnemer de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons 

grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor 

gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

Opdrachtnemer is in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de overeenkomst 

genoemde goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.  

18. Opdrachtnemer is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden (externe 

leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan 

opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. 

Opdrachtnemer verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door 

opdrachtnemer ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen. 

19. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zullen worden beslecht 

door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. 

 


