Algemene voorwaarden PodiumsCool
Definities:
Opdrachtgever:
A) De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie PodiumsCool een offerte heeft verstrekt, een
cultuur educatie aanbieding heeft gedaan, of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten; of
B) Ouders en/of verzorgers die een leerling hebben ingeschreven voor een jeugdtheater seizoen.
Opdracht:
De door de opdrachtgever aan PodiumsCool verstrekte opdracht om een dienst (o.a. jeugdtheaterlessenserie, dagproject, workshop, et cetera) uit te voeren.
Opdrachtnemer:
PodiumsCool v.o.f. verder te noemen PodiumsCool.
1. Toepasbaarheid
1) De Algemene Voorwaarden PodiumsCool zijn van toepassing op alle door PodiumsCool
uitgebrachte offertes en mondelinge en schriftelijke opdrachtbevestigingen van
opdrachtgevers (A) en de door PodiumsCool geaccepteerde inschrijvingen voor een
jeugdtheaterseizoen van opdrachtgevers (B).
2) Eventuele andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een offerte
verwijst, zijn niet van toepassing en worden door PodiumsCool nadrukkelijk niet van
toepassing verklaard. E.e.a. tenzij deze andere voorwaarden vooraf door PodiumsCool
zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
3) Op het moment dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging plaatst bij PodiumsCool,
verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene voorwaarden.
4) Indien er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van een bepaling, dient de uitleg plaats te
vinden naar de geest van deze bepaling.
2. Opdrachten
1) Alle opdrachten worden door PodiumsCool naar beste weten en met de grootste zorg
uitgevoerd. PodiumsCool staat er echter niet voor in dat zich tijdens de uitvoering van de
opdracht geen afwijkingen voordoen. De op PodiumsCool rustende verplichtingen dienen
nadrukkelijk te worden gekwalificeerd als inspanningsverplichtingen.
2) Alle door PodiumsCool verstrekte afbeeldingen, voorbeelden, concepten en dergelijke zijn niet
bindend en zijn slechts bedoeld om een algemeen beeld te geven van de door PodiumsCool
te verlenen diensten en/of te leveren goederen.

PodiumsCool v.o.f.

Telefoon 0313-416641

Correspondentieadres

KvK nummer: 54066336

Van Hogendorpstraat 63

www.podiumscool. nl

Van Hogendorpstraat 63

Bankrekeningnummer:

6951 EP Dieren

info@podiumscool.nl

6951 EP Dieren

NL10RABO 0169271277

3. Annuleringsvoorwaarden
Opdrachtgever (A):
1) Wanneer opdrachtgever overgaat tot annulering van de aan PodiumsCool verstrekte
opdracht, accepteert opdrachtgever nadrukkelijk de navolgende annuleringsvoorwaarden.
2) Het annuleren van de opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
3) Opdrachtgever is gehouden om, ingeval annulering zijnerzijds, de volgende annuleringskosten
te betalen:
a. Bij annulering tot zes weken voor de uitvoerdatum: 20% van het bedrag dat wordt
vermeld in de opdrachtbevestiging en, bij voorrang en voor zover reeds verzonden, de
aan opdrachtgever verzonden factuur;
b. Bij annulering vanaf de vierde t/m de zesde week voor de uitvoerdatum: 50% van het
bedrag dat wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en, bij voorrang en voor zover
reeds verzonden, de aan opdrachtgever verzonden factuur;
c. Bij annulering binnen drie weken voor uitvoerdatum: 100% van het bedrag dat wordt
vermeld in de opdrachtbevestiging en, bij voorrang en voor zover reeds verzonden, de
aan opdrachtgever verzonden factuur;
4) Projecten kunnen niet kosteloos worden geannuleerd vanwege weersomstandigheden. Indien
de opdrachtgever een buitenactiviteit heeft gepland, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk
voor een alternatieve locatie bij slecht weer. Deze locatie dient te bestaan uit een ruimte die
aan dezelfde vereisten voldoet qua grootte en voorzieningen als aanvankelijk gepland.
5) De docent die namens PodiumsCool ter plaatse is, heeft de beslissingsbevoegdheid over het
wel of niet laten doorgaan van activiteiten in de open lucht. Indien de opdrachtgever niet
beschikt over een alternatieve locatie, die voorafgaande aan de workshop/activiteit
goedgekeurd is door PodiumsCool en de activiteiten daardoor geheel of gedeeltelijk niet
kunnen doorgaan, blijft opdrachtgever in dat geval het gehele factuurbedrag verschuldigd.
Opdrachtgever (B):
1) Aanmelding voor een jeugdtheaterseizoen kunnen niet tijdens het seizoen (1 september t/m
30 juni) worden opgezegd.
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1) De tarieven van een opdracht zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
2) Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de offerte en factuur.
3) Betalingen voor opdrachten van opdrachtgever (A) moeten uiterlijk zeven dagen vóór
uitvoerdatum op de rekening van de PodiumsCool zijn bijgeschreven.
4) Betalingen voor opdrachten van opdrachtgever (B) dienen in maximaal vier termijnen te
worden voldaan via een automatische incasso. Opdrachtgever (B) dienen PodiumsCool
daarvoor te machtigen.
5) Indien opdrachtgever en PodiumsCool een mondelinge of schriftelijke overeenkomst bereiken
binnen tien dagen voor de uitvoerdatum dan moet het verschuldigde bedrag vóór de
uitvoerdatum op de rekening van de PodiumsCool zijn bijgeschreven.
5. Intellectuele eigendommen
1) Behoudens het bepaalde in de Auteurswet alsmede overige wetgeving welke betrekking heeft
op rechten van intellectuele eigendom, behoudt PodiumsCool zich alle rechten voor met
betrekking tot producten welke zij gebruiken of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin
rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2) Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
software, werkwijzen, adviezen, contracten, lesmaterialen en andere geestesproducten, al
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dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.
3) PodiumsCool behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Aansprakelijkheid
1) Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de offerte te laten ondertekenen
en/of bevestigen door een tekenbevoegd persoon. Mocht blijken dat de overeenkomst is
aangegaan zonder instemming van een tekenbevoegd persoon dan is de opdrachtgever
alsnog verplicht tot betaling over te gaan.
2) Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht aanwezig en blijft
eindverantwoordelijk voor alle deelnemers.
3) De aansprakelijkheid van PodiumsCool is altijd begrensd tot het factuurbedrag van de
opdracht.
4) PodiumsCool is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is (c.q. wordt) veroorzaakt
door handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, dan wel derden die haar bij de uitvoering
van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst terzijde staan, voor zover deze schade
gedekt wordt door de in dit kader door PodiumsCool afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering.
5) Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband
staat met het schadeveroorzakende handelen/nalaten.
6) PodiumsCool is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld
schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving en
gevolgschade.
7) PodiumsCool is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit ontoereikende
medewerking door de opdrachtgever, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte
gegevens, dan wel voor immateriële schade.
8) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PodiumsCool.
9) Iedere schade die door opdrachtgever en/of door haar ingeschakelde derden en/of overige
deelnemers wordt aangebracht aan materialen van PodiumsCool (zowel eigendom als
ingehuurd) zoals instrumenten, apparatuur en decorstukken, wordt door de opdrachtgever
volledig vergoed.
7. Vrijwaring
1) Opdrachtgever vrijwaart PodiumsCool voor alle aanspraken van welke aard dan ook die
derden tegen haar geldend maken voor wat betreft eventueel te lijden of geleden schade die
verder gaan dan de aansprakelijkheid die opdrachtgever ten opzichte van PodiumsCool kan
doen gelden.
2) Opdrachtgever vrijwaart PodiumsCool voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op de door PodiumsCool verstrekte materialen of gegevens, die
tijdens of na afloop van de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
3) PodiumsCool maakt tijdens de uitvoeringen regelmatig foto’s en video’s van leerlingen, welke
gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Opdrachtgever vrijwaart PodiumsCool
van het verkrijgen van toestemming van ouders of voogden voor het gebruik van dit
beeldmateriaal. Opdrachtgever moet vooraf aan PodiumsCool doorgeven indien ouders of
voogden van leerlingen hier niet mee instemmen.
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8. Overmacht
1) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting volgende uit de
overeenkomsten of afspraken, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt.
2) Mocht PodiumsCool door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen naleven, dan zal
PodiumsCool zich zo veel mogelijk inspannen om opdrachtgever een goed en tijdig alternatief
te bieden, echter altijd naar redelijkheid en binnen haar mogelijkheden. Zulks tegen
gelijkblijvende kosten.
3) PodiumsCool zal, indien zij door ziekte of een ongeval verhinderd is de overeenkomsten tijdig
na te leven, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. In eerste instantie wordt door
PodiumsCool gezocht naar een vervangende docent of naar een vervangende datum.
4) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
5) Voor zover PodiumsCool ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze kan nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
PodiumsCool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.
9. Gedeeltelijke verwerping van algemene voorwaarden
1) Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door rechterlijke
tussenkomst wordt verworpen, blijven de resterende bepalingen van deze algemene
voorwaarden op de relatie tussen PodiumsCool en opdrachtgever van toepassing.
10. Geschillen
1) Ingeval van geschillen tussen PodiumsCool en opdrachtgever, zullen partijen eerst onderling
trachten tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.
2) Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de rechtbank Gelderland bij
uitsluiting bevoegd zijn van het ontstane geschil kennis te nemen. Indien het een geschil
betreft dat onder de bevoegdheid van de Kamer voor Kantonzaken valt, zal de rechtbank
Gelderland, Kamer voor Kantonzaken de bevoegde instantie zijn;
3) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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