
  

Pagina 1 van 3 
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Van: Galbe International Gevestigd te Prinses Margrietplantsoen 33, 2595 AM Den Haag. 
 
Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Opdrachtnemer; Galbe International gevestigd te Den Haag aan Prinses Margrietplantsoen 33 (2595 AM) en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60595280. 

• Overeenkomst; iedere overeenkomst gesloten tussen Galbe International en Opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van 
Evenementen en/of diensten  

• Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van Galbe International  

• Evenement: iedere activiteit georganiseerd door Galbe International 

• Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal nemen aan een Evenement van Galbe International; 

• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en diensten van opdrachtnemer alsmede 

op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk is afgeweken. 

1.2. Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever of waarnaar Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard. 
1.3. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere Offertes, prijsopgaven en 
dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe Offerte, prijsopgave en dergelijke. 
1.4. In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de 
Overeenkomst. 
1.5. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen 
geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
1.6. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend 
recht, blijft de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en 
onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en 
onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen. 
 
Artikel 2 Uitvoering van een opdracht 
2.1    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden 
en/of diensten te laten verrichten door derden. 
2.2. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de Overeenkomst 
conform haar verplichtingen na te komen. 
2.3 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst naar de mening van opdrachtnemer wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk 
zijn, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van opdrachtgever is vereist. Voor zover 
deze wijzigingen meerwerk tot gevolg hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van opdrachtgever. 
2.4. Afbeeldingen en specificaties van de door opdrachtnemer aangeboden Evenementen zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een 
algemene indruk te geven van hetgeen opdrachtnemer te bieden heeft. 
 
Artikel 3 Verantwoordelijkheden opdrachtgever 
3.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen van en overeenkomsten met derden - waaronder 
cateraars, eigenaren/verhuurders van locaties, acteurs en overige uitvoerders van events - die benodigd zijn voor de uitvoering van een 
overeenkomst. 
3.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd 

of uitgevoerd evenement. 

3.3 Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van bezoekers, artiesten, crew, 

(overige-) derden en materialen van het overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake 

te stellen, wanneer omstandigheden volgens opdrachtnemer daartoe nopen. 

3.4 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de opdracht, tijdig ter 
beschikking te stellen.  
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Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 
 
 4.1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat opdrachtnemer de betaling heeft ontvangen van een boeking van een 
Evenement door Opdrachtgever. 
4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
4.3. Opdrachtnemer is niet verplicht wijzigingen in de Overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van 
reeds opgedragen werkzaamheden, binden opdrachtnemer slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. Opdrachtnemer 
is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijziging(en). Ingeval een wijziging leidt tot een prijswijziging zullen de prijswijziging en 
de administratiekosten (ter hoogte van € 35,-) aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht middels een aanvullende factuur. 
4.4. Indien de Overeenkomst tot stand komt tussen opdrachtnemer en twee of meer Opdrachtgevers zijn deze Opdrachtgevers ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
4.5. De Opdrachtgever kan voorkeuren opgeven voor de invulling van het Evenement. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer trachten hier 
rekening mee te houden.   
 
Artikel 5 Honorarium en betaling 
5.1 Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de 
reiskosten ook het uurtarief in rekening gebracht. 
5.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen 

op enige verrekening, opschorting of anderszins betaling kan inhouden. 

5.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in 4.2 gestelde termijn heeft betaald, is hij direct in verzuim en zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling is vereist. Tevens is de opdrachtgever als dan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsook gehouden tot vergoeding van 
alle gerechtelijke- enbuitengerechtelijke (incasso-)kosten van opdrachtnemer. 
 
Artikel 6 Annulering 
6.1. Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. 
6.2. Enige verhindering, door welke oorzaak ook, aan de zijde van de opdrachtgever waardoor het evenement niet of niet geheel kan doorgaan, 
komt geheel voor risico van opdrachtgever en ontslaat deze nooit van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer. 

6.3. Bij uitstel of annulering van de opdracht door opdrachtgever is opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende percentage van de voor de 

overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd; 

Annulering of uitstel voor 30 dagen van de productiedatum: 25% 

Annulering of uitstel tussen 25 en 15 dagen van de productiedatum: 50% 

Annulering of uitstel tussen 7 en 15 dagen van de productiedatum: 75% 

Annulering of uitstel na minder dan 7 dagen van de productiedatum: 100% 
 
Artikel 7 Overmacht 
7.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht, in de zin van een niet 
toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al 
dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht in dezen 
worden mede, maar niet uitsluitend, verstaan ziekte van Cristina Galbe of door haar ingeschakelde derden die een belangrijke rol in de opdracht 
zijn toebedacht, ongevallen, storingen in apparatuur, het uitblijven van benodigde medewerking van derden en alle overige oorzaken die 
redelijkerwijs buitende wil van opdrachtnemer liggen. 
 
7.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer worden haarverplichtingen opgeschort. Indien de overmacht dermate lang duurt dat 
de opdracht redelijkerwijs niet meer (tijdig) kan worden uitgevoerd zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de 
overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding, uit welke 
hoofde dan ook. 
 
Artikel 8 Reclames en aansprakelijkheid 
8.1 Alle verplichtingen van opdrachtnemer behelzen een inspanningsverplichting en zonder dat opdrachtnemer enig resultaat kan garanderen. 

Temeer nu bij de uitvoering van de uiteindelijke opdracht divers derden betrokken zijn met wie opdrachtgever conform artikel 3.1. van deze 

voorwaarden rechtstreeks een overeenkomst sluit. 

8.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, en met inachtneming van voorgaand artikel 6 en 7.1, wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de 

helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een 

looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen 

voor één jaar doch in geen geval meer dan€ 8.000,00 (zegge: achtduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 

Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; 

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe 

schade in de zin van deze voorwaarden; 
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c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe 

schade inde zin van deze algemene voorwaarden. 

8.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder – niet uitputtend bedoeld - in deze begrepen wordt gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van 

opdrachtgever, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, 

schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten. 

8.5 Buiten de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde gevallen rust op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, 

ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

8.6 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de factuur, dienen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoerdatum en/of 

factuurdatum per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. De 

aansprakelijkheid van opdrachtnemer ex 7.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en 

een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en opdrachtnemer ook na die termijn 

toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

8.7 Aansprakelijkheidsbeperkingen of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan de opdrachtnemer kunnen worden 

tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen. 

8.8 De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar eventuele werknemers en haar voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde 

hulppersonen tegen elke aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de opdracht. 

8.9. Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de 

betreffende vordering/aanspraak is ontstaan. 
 
Artikel 9 Opschorting en ontbinding 
9.1 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst en/of bij zijn faillissementsaanvraag of 

faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om zonder 

ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele 

te ontbinden, naar keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is doch 

onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. 

9.2 In geval van ontbinding wegens de in artikel 8.1 genoemde situaties is opdrachtnemer nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan 
welschadevergoeding gehouden. 
 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
10.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Met uitzondering van zaken 

die onder de competentie van de sector kanton vallen, worden eventuele geschillen tussen Partijen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te 

Den Haag. 


