
 

Definities 

‘BE’ Bonnema Equipment 

Artikel 1 

Opdrachtgever verklaard meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid de opdracht te 

hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) voogd(en). 

Opdrachtgever staat borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 2 

Opdrachtgever staat er voor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of 
ontheffingen voor rekening zijn van de opdrachtgever en nimmer zal gelden als onmacht. 

Artikel 3 

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit 

het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij 

live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van 

die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen 

geschiedt via door opdrachtnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor 

rekening van opdrachtgever die voorts opdrachtnemer vrijwaart tegen elke mogelijke 

aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA. 

 
Artikel 4 

Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name 

door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van de show en 

het personeel nodig is. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de show, van 

de medewerkers van de show en de aanwezige apparatuur op welke andere vorm 

van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/

of beëindigt, houdt BE desalniettemin het recht op de overeengekomen 

contractsom. 
 

•    Industrieweg 5D • 6673 DE Andelst    •    M 06 43971280    •    E info@bonnemaequipment.nl    •    W www.bonnemaequipment.nl 

IBAN NL53 INGB 0006 7855 74    •    KvK 62700677     •     BTW 219130851B01 

Algemene voorwaarden 

mailto:info@bonnemaequipment.nl
http://www.bonnemaequipment.nl
mailto:info@bonnemaequipment.nl
http://www.bonnemaequipment.nl


 
 

 
Artikel 5 

In geval van letsel van een medewerker van BE, schade aan goederen van de show of 

goederen van één van haar medewerkers in de periode vanaf de opbouw van de show 

tot en met het inladen van de show, veroorzaakt door derden, zal de opdrachtgever deze 

binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe aan BE vergoeden. Als 

grondslag van de vergoeding zal dienen de feitelijke kosten van de medische zorg, 

smartengeld volgens de normen zoals ontwikkeld in de Nederlandse jurisprudentie en 

de taxatiewaarde c.q. reparatiekosten van de goederen. Indien de goederen door 

toedoen van derden niet te repareren zijn, dient de nieuwprijs te worden betaald. 

Artikel 6 

De opdrachtgever ontvangt uiterlijk 14 dagen voorafgaand de show een factuur van de 

te leveren diensten door BE. De opdrachtgever staat er voor in dat de aangegeven en 

overeengekomen contractsom betaald wordt voorafgaand de uitvoering.  
 
Artikel 7 

Indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient er een geschikte lift 

aanwezig te zijn dichtbij de plaats van opbouw of podia. 

Artikel 8 

In geval van bijzondere situaties zoals optreden in de open lucht is opdrachtgever 

verantwoordelijk voor de afscherming van de apparatuur van BE en er dienen 

voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal raken door 

weersinvloeden. 
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Artikel 9 

De duur van het optreden is vooraf overeengekomen. Mocht tijdens het optreden extra 

speelduur gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de 

oorspronkelijke eindtijd te verzoeken. Aan extra speelduur zijn extra kosten verbonden. 

De hoogte hiervan zal ter plaatse worden overeengekomen. 

Artikel 10 

In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen 

de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 11 

Opdrachtgever zal een bevestiging ontvangen van BE. Wanneer er binnen 7 

kalenderdagen geen reactie volgt nemen we aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, 

tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden. 

Artikel 12 

Opdrachtgever verleent toestemming aan BE voor het maken c.q. doen maken van 

reclame voor of tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. 

Artikel 13 

Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden 

met de wensen van opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende 

problemen ligt de verantwoording volledig bij de opdrachtgever. 
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Artikel 14 

Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de 

volgende voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door BE gemaakte kosten 

in verband met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in 

de Overeenkomst vermelde uitkoopbedrag: 

In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 90 dagen voor de productiedatum, 

minimaal 25% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. 

In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen 

voor de productiedatum, minimaal 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen 

vergoeding. 

In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 7 dagen 

voor de productiedatum, minimaal 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen 

vergoeding. 

In geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de productiedatum, 100% van 

dat uitkoopbedrag. 

Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart BE volledig voor 

aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst 

door Opdrachtgever. 

Artikel 15 

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat BE minimaal 3 uur voor de aanvangstijd 

onbelemmerd toegang heeft tot de locatie (tenzij anders overeengekomen). 
 
Artikel 16 

De opdrachtgever dient te zorgen voor minimaal 2 fatsoenlijke parkeerplaatsen met een 

minimale doorrijhoogte van 2,40 meter. De parkeerplaatsen dienen direct beschikbaar 

te zijn vanaf de tijd van de opbouw van de show tot aan het afbreken hiervan. Zodra de 

parkeerplaatsen meer dan 20 meter van de ingang verwijderd zijn is een laad en los 

plaats voor de ingang van de locatie noodzakelijk.  
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Artikel 17 

Tijdens de show zal er gebruik worden gemaakt van effectmachines. Bijvoorbeeld voor 

het genereren van rook. Rookindicatoren kunnen hierop reageren. De opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van deze situatie.  
 
Artikel 18 

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden 

gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is. 

Artikel 19 

Doorhalingen of wijzigingen in deze algemene voorwaarden maken deze 

compleet ongeldig. 

Artikel 20 

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn 

vrijblijvend in euro’s en inclusief BTW tenzij formeel anders vermeld. 

Artikel 21 
De algemene voorwaarden van BE zijn op iedere overeenkomst c.q. bevestiging 

van toepassing. 
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