Algemene Voorwaarden G E entertainment.
Artikel 1. Definities:
1: G E entertainment, Provincialeweg 5b-72, 1724 PG Oudkarspel.
2: Opdrachtgever, de contractuele wederpartij van G E entertainment die zijn diensten afneemt.
3: Onder diensten wordt verstaan het muzikaal verzorgen van vooraf bepaalde tijd door een vooraf bepaalde
artiest zoals opgenomen in de modelovereenkomst, of het begeleiden van muzikale gelegenheden.
4: Verhuur van verschillende licht- en geluidsapparatuur, speciale effecten, party-benodigdheden en andere
artikelen vermeld op de website www.ge-entertainment.nl
Artikel 2. Diensten:
1: G E entertainment is met de opdrachtgever een overeenkomst aangegaan betreffende de verzorging van een
muzikaal optreden, of de begeleiding van een muzikale gelegenheid. Deze overeenkomst komt tot stand na een
mondelinge- of schriftelijke bevestiging, of na ontvangst van de factuur. Indien er 5 dagen na ontvangst
overeenkomst geen ondertekenend exemplaar is teruggestuurd of er 5 dagen voor optredendatum geen
betaling heeft plaatsgevonden zal G E entertainment de overeenkomst niet als definitief zien, en is dus
gerechtigd de datum opnieuw in te plannen.
Vooraf is de tijd, de artiest of begeleider, en het gage bepaald, welke worden opgenomen in de specifieke
gegevens.
2: In de overeenkomst staan de specifieke gegevens betreffende het muzikale optreden.
3: Op de factuur staan de specifieke gegevens voor het begeleiden van een muzikale gelegenheid.
4: Alle overeenkomsten worden aangegaan voor de vermelde tijd in de overeenkomst/op de factuur.
5: Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen is de opdrachtgever gerechtigd promotie te maken
betreffende de overeengekomen dienst. G E entertainment is verplicht hieraan medewerking en eventuele
materialen te leveren.
6: Door het akkoord gaan met de overeenkomst bevestigd de opdrachtgever dat deze, op de hoogte is van, en
akkoord gaat met, het repertoire van de artiest en het normaal gehanteerde volume bij muzikale optredens en
begeleiding door G E entertainment.
7: G E entertainment is ten aller tijde gerechtigd bij een aanvraag voor muzikale optredens of begeleidingen op
televisie of in het buitenland tijdens de afgesproken datum en tijd van de huidige overeenkomst, de
overeenkomst te verplaatsen (in samenspraak met de opdrachtgever en binnen 6 maanden) of te ontbinden.
Televisie of buitenland heeft ten aller tijden voorrang op bestaande overeenkomsten. Bij ontbinding zal de
factuur komen te vervallen, indien reeds betaald worden gecrediteerd.
8: Indien G E entertainment door aantoonbare ziekte of overmacht zich niet aan de afspraken in de
overeenkomst kan houden is G E entertainment gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hierdoor zal de
factuur komen te vervallen, en indien reeds betaald worden gecrediteerd.
Artikel 3. Verhuur:
1: De verhuurovereenkomst tussen de opdrachtgever en G E entertainment komt tot stand door een
mondelinge overeenkomst of na ontvangst van de factuur (hierna: “de verhuur”).
2: Indien de opdrachtgever, die met G E entertainment een overeenkomst is aangegaan, na betaling de verhuur
niet laat plaatsvinden is de opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden (zie Artikel 5.6 Prijzen).
3: Indien een regeling opgenomen op de factuur afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden,
prevaleert de factuur.
4: Door betaling van de factuur bevestigd de opdrachtgever dat de artikelen beantwoorden aan de door
opdrachtgever uitgezochte/gewenste artikelen.
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Artikel 4. Verhuurperiode:
1: De overeenkomst komt tot stand voor de periode vermeld op de factuur.
2: De opdrachtgever bepaald zelf voor welke periode de verhuur nodig is. Indien dit een onrealistische periode
is voor de aard van het verhuurde artikel is G E entertainment gerechtigd dit bij de opdrachtgever te melden en
deze periode te verlengen met toezegging van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord
gaat is G E entertainment gerechtigd de overeenkomst nietig te verklaren.
3: Tussentijdse verkorting door de opdrachtgever van de overeengekomen verhuur is alleen mogelijk in hele
dagen en na toestemming van G E entertainment.
4: Bij schade of diefstal zullen de kosten voor de opdrachtgever zijn(zie Artikel 5.8 Prijzen).
Artikel 5. Prijzen:
1: Opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de termijn gesteld in de overeenkomst of
op de factuur.
2: Indien G E entertainment de overeenkomst ontbindt met als reden gevaar voor eigen personeel of
personen/artikelen behorende bij G E entertainment (zie Artikel 7 Veiligheid), is de opdrachtgever verplicht de
volledige factuur te voldoen.
3: Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst te
beëindigen, wanneer er door al dan niet aan de opdrachtgever te wijten omstandigheden, geen gebruik wordt
gemaakt van de diensten of verhuur van G E entertainment die uit mondelinge- of schriftelijke overeenkomst
voortvloeien.
4: Indien een overeenkomst van diensten door de opdrachtgever wordt geannuleerd voordat G E
entertainment aan de afspraken heeft voldaan, is G E entertainment gerechtigd hiervoor kosten in rekening te
brengen, namelijk 30% van het netto factuurbedrag.
5: Indien een overeenkomst van diensten door de opdrachtgever wordt geannuleerd nadat of tijdens de
uitvoering van de afspraken van G E entertainment is de opdrachtgever verplicht de volledige factuur te
voldoen.
6: Indien een overeenkomst voor verhuur niet wordt nagekomen door de opdrachtgever is G E entertainment
gerechtigd hiervoor alle kosten op de factuur vermeld in rekening te brengen.
7: Indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de in de overeenkomst gestelde termijn, is G E
entertainment gerechtigd na 1 aanmaning het verschuldigd bedrag te verhogen met gerechtelijke kosten
waaronder incasso.
8: Bij schade of diefstal zullen de kosten worden verrekend met de betaalde borg. Indien dit niet voldoende is,
en er aantoonbaar is dat de opdrachtgever de schade of diefstal had kunnen voorkomen, zal er een factuur
worden opgemaakt voor de reparatie- of vervangingskosten.
Artikel 6. Eigendom/Gebruik
1: Alle gebruikte materialen om aan de overeenkomst te voldoen gebruikt door of in opdracht van G E
entertainment blijven eigendom van G E entertainment.
2: Artikelen betreffende de verhuur blijven onder alle omstandigheden eigendom van G E entertainment.
3: Bij de verzorging van een muzikaal optreden is de muziek eigendom van de artiest/begeleider. Hiervan mag
geen openbaring plaatsvinden mits er toestemming van de artiest/begeleider zelf is.
Eventuele kosten voor het gebruiken van muziek is door G E entertainment geregeld.
4: Door G E entertainment verstrekte informatie/materialen betreffende eventuele promotie door
opdrachtgever, mogen alleen voor de desbetreffende overeenkomst gebruikt worden en dienen daarna
vernietigd te worden.
5: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een degelijk en verantwoord gebruik van artikelen voortvloeiend
uit de overeenkomst.
6: Indien ter sprake zal de opdrachtgever G E entertainment toestaan om binnen het terrein/gebouw van de
opdrachtgever, merchandise van G E entertainment en alles/iedereen die hieraan verbonden is, aan te bieden
of hiervoor reclame te maken.
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7: De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan personen en goederen behorende bij G E
entertainment.
Artikel 7. Veiligheid
1: De opdrachtgever is tegenover G E entertainment verplicht om in verband met een dienst of de verhuur en
al hetgeen daarmee samenhangt, de regelgeving betreffende de veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht
te nemen. Dit betekend dat de opdrachtgever redelijkerwijs zelf moet inschatten welke diensten en artikelen
mogelijk zijn binnen het door opdrachtgever georganiseerde evenement.
2: De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van een overeenkomst om zorg te dragen voor de veiligheid
van personeel, artikelen en personen behorende bij G E entertainment. Ter plaatse hebben personeel en
personen behorende bij G E entertainment hierover beslissingsbevoegdheid, indien zij besluiten dat de
veiligheid in het geding is zullen zij gepaste maatregelen nemen. De opdrachtgever zal hiervan direct op de
hoogte worden gesteld.
3: De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van een overeenkomst voor een dienst om zorg te dragen
voor goede netstroomvoorziening, bij twijfel zijn de specificaties bij G E entertainment op te vragen.
4: De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst voor verhuur de artikelen te gebruiken
volgens de door G E entertainment geleverde instructies. Tevens moet de opdrachtgever zorgen voor een veilig
gebruik van de geleverde artikelen betreffende de omgang met de artikelen en de aansluiting hiervan op de
netstroomvoorziening.
5: De opdrachtgever vrijwaart G E entertainment tegen alle aansprakelijkheid van derden, daaronder begrepen
vergoeding voor kosten, schade, betaling van boetes e.d. voortvloeiend uit of verband houdend met diensten
of artikelen van G E entertainment.
Artikel 8. Verplichtingen
1: Zowel G E entertainment als de opdrachtgever verplichten zich aan de overeenkomst en afspraken te
houden in deze voorwaarden of in de overeenkomst of op de factuur vermeldt.
2: Zowel G E entertainment als de opdrachtgever verplichten zich melding te maken aan de tegenpartij indien
er verandering van adres of andere belangrijke gegevens is.
3: Indien G E entertainment of de opdrachtgever zijn verplichtingen niet kan nakomen is deze verplicht dit zo
spoedig mogelijk aan de tegenpartij te melden.
4: Eventuele geschillen voortkomend uit de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter
worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar G E entertainment is gevestigd.
Artikel 9. Wijzigingen
Alle aangebrachte wijzigingen zijn pas rechtsgeldig na ondertekening.
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