Algemene voorwaarden Stichting De Speelwildernis,
John Lockeweg 19, 1349DD Almere.
1. De&inities

- Opdrachtnemer: Stichting De Speelwildernis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
dossiernummer 68982372, met als doel het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van drama
activiteiten en alles wat daarmee samenvalt.
- Activiteiten: alle activiteiten welke door Stichting De Speelwildernis worden georganiseerd
van educatieve, inspannende en/of ontspannende aard.
- Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en participanten, die gebruik maken van de
diensten van Stichting De Speelwildernis.
- Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Stichting De Speelwildernis
georganiseerde activiteit.
- Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

2. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een wederpartij, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes van opdrachtnemer vrijblijvend
en verplichten opdrachtnemers niet tot het sluiten van een overeenkomst met de
geadresseerde(n).
De offerte vermeldt altijd een bepaalde geldigheidsduur. Hierna kunnen hieraan door de
opdrachtgever geen aanspraken meer ontleend worden.
Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen organisatiekosten slechts in
rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
Bevestiging van de opdracht gebeurt schriftelijk.

Alleen de opdrachtnemer is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die
afwijken van deze algemene voorwaarden.
Degene die namens de wederpartij optreedt wordt verondersteld daartoe door de wederpartij
gemachtigd te zijn.

5. Wijzigingen in de overeenkomst

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met opdrachtgever, wijzigingen in de
opdracht aan te brengen.
Door opdrachtgever voorgestelde wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging die
leiden extra kosten worden door de opdrachtgever in rekening gebracht.
Wijzigingen die de opdrachtgever na het verstrekken van de opdrachtovereenkomst verlangt
dienen tijdig te worden gecommuniceerd en schriftelijk te worden bevestigd.
Wijziging in het deelnemersaantal van meer dan 10% naar boven of naar beneden zal door
opdrachtgever tijdig worden gemeld - minimaal 1 dag tevoren - en schriftelijk worden bevestigd.

6. Risico en aansprakelijkheid

Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad en
risico's van de activiteit(en).
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever, of jegens een deelnemer, indien
diens schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer verwijtbare
tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
Kosten voortkomend uit schade aangericht door deelnemers zullen, voor zover deze niet op de
dader(s) zelf te verhalen is, door de opdrachtgever c.q. deelnemer worden betaald.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn beiden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

7. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders is
overeengekomen.
Opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een voorschot van 50% van het overeengekomen
totaalbedrag te vragen. Het voorschot dient voor aanvang van de activiteit op de bankrekening
van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
Variabele kosten, zoals materiaalkosten, reis- en transportkosten en eventuele extra activiteiten
worden - tenzij anders overeengekomen - door opdrachtnemer aan opdrachtgever
doorberekend.

8. Uitvoering

Opdrachtnemer staat tegenover zijn opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de
opdracht. Als voor de uitvoering van de opdracht inschakeling van een derde nodig is zal
daarover zo nodig vooraf overleg worden gevoerd met opdrachtgever.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de te verrichten activiteiten worden voorbereid en
uitgevoerd; de door hem verstrekte instructies dienen op juiste wijze te worden opgevolgd.
Partijen mogen de rechten en verplichtingen aangaande de verstrekte opdracht alleen na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden overdragen.

9. Annulering

Bij annulering van een activiteit door opdrachtgever zal opdrachtnemer de volgende kosten in
rekening brengen: tot 2 maanden tevoren 25 % van het factuurbedrag; tot 1 maand tevoren 50
% van het factuurbedrag; tot 14 dagen tevoren 75 % van het factuurbedrag; 1 dag tevoren of op
de dag zelf 100% van het factuurbedrag.
Een verzoek, dan wel een wederzijds overeengekomen besluit, tot het verplaatsen of annuleren
van de activiteit, zal door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die buiten de
invloedsfeer liggen van opdrachtgever en/of opdrachtnemer.
Bij weeralarm (storm of onweer) kan opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer de activiteit
verplaatsen naar een andere datum of in tweede instantie annuleren.
Bij annulering zal opdrachtgever aan opdrachtnemer eventueel al gemaakte kosten vergoeden.
Neerslag is geen overmacht.
Wanneer opdrachtnemer door overmacht de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren zal deze
zijn uiterste best doen naar de meest passende oplossing zoeken; opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer van eventuele &inanciele schade.

11. Klachten

Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer uitgevoerde activiteiten dienen binnen 5
dagen na a&loop van de activiteit schriftelijk, met een duidelijke opgave van de klachten, bij de
opdrachtnemer te worden ingediend. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting
van de factuur niet op.

12. Auteursrecht

Stichting De Speelwildernis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen
op grond van de Auteurswet.
Industriele of intellectule eigendomsrechten van door opdrachtnemer bedachte of tot stand
gebrachte activiteiten en materialen behoren toe aan opdrachtnemer.
Het is deelnemers en toeschouwers niet toegestaan telefoongesprekken te voeren of beeld- en/
of geluidsmateriaal te (laten) maken tijdens de activiteit, zonder toestemming van
opdrachtnemer.
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