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Algemene leveringsvoorwaarden

1 - 9 - 2011
1. Van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgevers.
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
2. Mulder Muziek - Jan Mulder Evenementen Produkties (verder te noemen JME Produkties) zal de
overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever
doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekend exemplaar van deze
overeenkomst omgaand, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit
is van JME Produkties.
Indien de door de Opdrachtgever ondertekende overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening
van de Opdrachtgever retour is ontvangen, heeft JME Produkties, behoudens recht op nakoming, het recht
de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een
redelijke termijn per post én per telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.
De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met JME Produkties, volledig
bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de
aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
3. Geldigheid van gesloten Overeenkomst:
JME Produkties en Opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het
juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
4. Volgens de Europese regelgeving is een boeking (koop), gesloten via elektronische weg (lees:
internet), een rechtsgeldige boekings- (koop) Overeenkomst, waarop een betaling dient te volgen.
5. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig
zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken
door JME Produkties, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA
met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor
rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke
Toestemming van JME Produkties.
7. De Opdrachtgever garandeert dat:
In het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium
deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade
kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of het
JME Produkties. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van
het podium; indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk
mochten maken, in overleg met JME Produkties een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is.
8. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en
afbouw; de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen; er voor de
Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde
wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming; indien blijkt dat de populariteit van de
Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip
van het aangaan van de overeenkomst, eventuele extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.
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Bij gebreke waarvan JME Produkties gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor
schadeplichtig te worden; indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het
sluiten van de overeenkomst met JME Produkties van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de
Opdracht, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd.
JME Produkties zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest
gehanteerde Riders; De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de Artiest en zijn medewerkers
(Crew/ Technici), die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht, tijdens de
uitvoering per uur recht hebben op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is
overeengekomen; de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering
van de opdracht, recht hebben op een eenvoudige maaltijd, indien hun deelname aan de uitvoering van de
opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt; de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te
pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
9. Podium en zaal dienen minimaal 3 uur voor aanvang vrij te zijn van obstakels en vrij van
publiek, tenzij anders overeengekomen. Bij concerten en/ of festivals dient t.b.v. opbouw apparatuur en
technische voorbereiding de zaal, feesttent en/of festivalterrein minimaal 5 uur voor aanvang van het
programma vrij te zijn van obstakels en publiek. Verder gelden de extra bepalingen op de individuele riders
van de acts.
10. Ingeval de Artiest op de datum van de uitvoering van de opdracht een televisieopname of een
Buitenlandse tournee heeft, behoudt JME Produkties zich het recht voor om zonder dat JME Produkties
hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt (of een onderdeel van) de opdracht te annuleren,
zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de opdracht of in overleg met de
opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht naar een andere datum te
verplaatsen.
11. Indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest
door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de opdracht op te treden, heeft JME
Produkties het recht de desbetreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te (doen)
vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de
Opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met JME Produkties
(gedeeltelijk) te annuleren. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens
verplichtingen voortvloeiende uit de met JME Produkties gesloten overeenkomst met betrekking tot de te
leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
12. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten
der overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst
met de opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze
overeenkomst aan de kant van JME Produkties prijsverhogingen bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale
lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten mochten
voordoen, is JME Produkties gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de
Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de
prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de
overeenkomst te ontbinden.
13. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan
BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.
14. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de
opdrachtgever te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever het
recht heeft op verrekening en/of opschorting. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens
betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. JME Produkties heeft alsdan het
recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan JME
Produkties verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een
contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een
gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan JME Produkties tevens
de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het
verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
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Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door JME Produkties in
Redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen
de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel
heeft JME Produkties het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens JME Produkties
voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. JME Produkties is steeds
gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens
betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek
van JME Produkties te verschaffen. De Opdrachtgever verplicht zich jegens JME Produkties nimmer direct
betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is
overeengekomen.
15. ANNULERING
De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met JME Produkties/ Jan Mulder gesloten
overeenkomst direct per aangetekend schrijven en/ of e-mail aan JME Produkties/ Jan Mulder mede te
delen. In het geval de Opdrachtgever de met JME Produkties/ Jan Mulder gesloten overeenkomst annuleert
blijft de Opdrachtgever het totale te factureren bedrag jegens JME Produkties verschuldigd.
Slechts eventuele reis- verwervingskosten zullen bespreekbaar zijn.
16. Schade/ aansprakelijkheid:
De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart JME Produkties volledig voor iedere
vorderen. De Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van
JME Produkties, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene
voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Opdrachtgever vrijwaart JME Produkties tegenover
derden voor iedere aanspraak ter zake.
17. Apparatuur: Onder "Apparatuur" wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het
gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige
goederen die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende
accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.
Iedere schade aangebracht aan instrumenten e.d. van artiest(en) / band / act en veroorzaakt door publiek
dat zich in de zaal, op het podium en/of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door de opdrachtgever en/ of
contractant 1 volledig vergoed tegen taxatiewaarde en wel binnen 2 maanden nadat de schade is
aangericht, uit te betalen door contractant 1 aan contractant 2, JME Produkties en/ of de eigenaar van de
apparatuur, artiest(en) / band / act.
De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of
derden, voortvloeiend uit het optreden.
Bij ongeregeldheden als vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waarbij beschadiging van
instrumentarium of installatie dreigt is de artiest/ band/ act gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de
opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te
voldoen.
De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade, toegebracht door derden, aan de aanwezige
apparatuur van Mulder Muziek – JME Produkties en/ of van de Band of Artiest van het moment van
aankomst tot het moment van vertrek.
De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijke stroomvoorziening,
c.q. aggregaat.
18. Huurvoorwaarden:
De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is
en deze behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.
Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven
waarde Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.
De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding
maken aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval
van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal
heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van
deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken.
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Overmacht:
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor JME Produkties diens verplichtingen
uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn
oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor JME Produkties als
overmacht gelden.
Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
• mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
• een dag van nationale rouw;
• contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
• werkstaking;
• natuurrampen;
• ziekte van de Artiest;
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie JME Produkties voor de uitvoering
van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens JME Produkties.
Met inachtneming van deze algemene leveringsvoorwaarden is JME Produkties in geval van overmacht
gerechtigd: hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een
eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder dat JME Produkties hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; in overleg met de
Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe
datum.
Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de
Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
19. Geschillen:
Op de door JME Produkties gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht
van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door JME Produkties en de
Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar JME Produkties
gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.
20. MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE
Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader
daarvan aan JME Produkties ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van de
Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen jegens JME Produkties heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde
gegevensdragers komen voor rekening van de Opdrachtgever. Alle materialen en digitale
informatie die door JME Produkties ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste
verzoek aan JME Produkties worden overgedragen, voor zover niet anders werd overeengekomen.
Informatie die de Opdrachtgever op de website van JME Produkties aantreft is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. JME Produkties kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde
volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en
daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.

MULDER MUZIEK – JAN MULDER EVENEMENTEN PRODUKTIES
K.v.K. Apeldoorn nr.: 08035691 | BTW nr.: NL 011.111.513.B.01

4

