ALGEMENE VOORWAARDEN MIJ EVENTS
Artikel 1
OPDRACHTOMSCHRIJVING
•
•
•

Opdrachtgever en MIJ Events stellen in overleg de opdrachtomschrijving samen, welke wordt
meegenomen in de overeenkomst.
Taken en verantwoordelijkheden worden tevens in de overeenkomst uitgesplitst.
MIJ Events is enkel verantwoordelijk voor taken die binnen deze opdrachtomschrijving vallen, tenzij
nadrukkelijk anders afgesproken.
Artikel 2
OFFERTES EN BETALING

•
•
•
•
•
•

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Afspraken met betrekking het aantal termijnen van de facturatie worden opgenomen in de overeenkomst,
evenals wanneer deze facturatie plaatsvindt.
Opdrachtgever verstrekt tijdig (minimaal twee weken voor het versturen van de eerste factuur) de
gegevens voor facturatie.
De fee is exclusief BTW en exclusief reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en overige additionele
kosten, tenzij anders overeengekomen.
MIJ Events hanteert een betalingstermijn van 14 dagen; opdrachtgever draagt zorg voor betaling binnen
deze termijn.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente volgens artikel 6:119 BW per maand
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Artikel 3
CONTRACTDUUR, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

•

•
•
•
•
•

•

•

De overeenkomst tussen opdrachtgever en MIJ Events wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
Opdrachtgever en MIJ Events komen contractueel het aantal te werken uren per week overeen.
Werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor van MIJ Events in Sliedrecht en in overleg vanuit
andere locaties.
MIJ Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren
MIJ Events heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MIJ Events aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan MIJ Events worden verstrekt.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens MIJ Events gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
MIJ Events daardoor direct of indirect ontstaan.
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Artikel 4
OPSCHORTING/ANNULERING
•

•

•

•
•

MIJ Events is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra er gegronde vrees is
om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere
overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.
Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge
annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze
getekend is door opdrachtgever en in bezit is van MIJ Events.
Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan MIJ Events een vergoeding te betalen
op basis is van de navolgende percentages:
(a) in geval van annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de datum van het evenement, 50% van de
overeengekomen aanneemsom;
(b) in geval van annulering in de periode liggende tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de
datum van het evenement, 75% van de aanneemsom;
(c) in geval van annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de datum van het evenement, 100% van de
aanneemsom.
(d) in geval van annulering zonder dat er sprake is van een evenement, maar bij andere afgesproken
werkzaamheden, 100% van de overeengekomen aanneemsom.
Onverminderd het recht van MIJ Events de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.
Indien de opdrachtgever de opdracht uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge
overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe opdrachtdatum wordt vastgesteld waarop de opdracht
doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de aanneemsom.
Artikel 5
AANSPRAKELIJKHEID

•
•
•
•

•

Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de organisatie van het betreffende evenement.
MIJ Events functioneert uit naam van opdrachtgever en valt derhalve onder de
aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtgever.
MIJ Events kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals financiële schade
(zoals gederfde winst, bedrijfsstagnatie), materiële schade of letselschade.
MIJ Events is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in dit contract verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MIJ Events geen invloed kan uitoefenen.
Eventuele contracten die MIJ Events initieert met externen ten behoeve van de invulling van de opdracht
zoals beschreven in artikel 1, worden ondertekend door opdrachtgever en vallen derhalve ook onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Artikel 6
COMMUNICATIE & GEDRAG

•

Partijen onthouden zich van uitspraken of gedragingen die in strijd zijn met elkaars belangen en/of die ten
gevolge daarvan elkaars goede naam in diskrediet brengen.
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Artikel 7
NADERE BEPALINGEN
•
•
•

•
•

MIJ Events staat in voor de toereikendheid van haar capaciteiten, deskundigheid en knowhow op het
gebied van de taakomschrijving zoals beschreven in artikel 1.
MIJ Events houdt opdrachtgever periodiek op de hoogte van de werkzaamheden welke zijn verricht ter
uitvoering van de opdracht genoemd in artikel 1.
Opdrachtgever zal niet aansprakelijk zijn of worden voor eventuele financiële aanspraken van derden
waaronder aanslagen van de fiscus, claims op het terrein van sociale verzekeringen wetten, etc.. MIJ Events
vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake. MIJ Events is hoofdelijk aansprakelijk voor
eventueel verschuldigde belasting en sociale verzekeringspremies.
MIJ Events verstrekt indien gewenst een overeenkomst Wet DBA bij het contract.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8
VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

•
•

Deze voorwaarden zijn niet terug te vinden op de achterkant van offertes en overeenkomsten, maar op de
internet pagina van MIJ Events – www.mijevents.nl.
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de rechtsbetrekking met MIJ Events.
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