Algemene verkoopsvoorwaarden NoteSupply VOF.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst aangegaan door
NoteSupply VOF, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 70, 9150 Rupelmonde,
ingeschreven in het kruispuntbank van ondernemingen met BE0679.676.228, hierna NoteSupply
genoemd.
De Organisator: De organisator van het event vermeld in de omschrijving van deze
overeenkomst.
De Muzikant: De groep of solo muzikant vermeld in de omschrijving van deze overeenkomst.
I.

Medewerking

I.1 De Organisator stelt zijn infrastructuur gratis ter beschikking voor de opbouw van de uitvoering,
alsmede tijdens de uitvoering.
I.2 De Organisator verbindt er zich toe de technische fiche van de Muzikant na te leven.
I.3 De Organisator voorziet een parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van het podium voor
het laden en lossen van het voertuig. En stuurt tijdig indien nodig, indicaties ter stationering van
het voertuig, toe.
I.4 De Organisator voorziet de nodige formaliteiten m.b.t. de Billijke Vergoeding en SABAM. Dit is
enkel voor openbare evenementen, dit geldt niet voor privé feesten.
I.5 Het is de Muzikant niet toegestaan eigen promotiemateriaal te verkopen voor en na de
uitvoeringen, noch promotie over zichzelf te maken bij de organisatie. NoteSupply moet ten
allen tijden verbonden worden aan de muzikale omlijsting van het evenement.
I.6 NoteSupply en de Organisator mogen foto’s en filmopnames maken die dienen ter promotie
van het evenement en de verdere afhadenling hiervan. Bij andere doeleinden zal NoteSupply
en/of de Organisator de Muzikant steeds om schriftelijke toestemming vragen voor het gebruik
van deze foto’s en filmopnames.
I.7 De Organisator is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van leden van de ploeg van de
Muzikant tijdens de voorbereiding en het verloop van de uitvoering. Dit geldt eveneens voor
ongevallen van het publiek. De Organisator is tevens aansprakelijk voor schade aan het
materiaal van de Muzikant tijdens de voorbereiding en het verloop van de uitvoering,
behoudens wanneer dit het gevolg is van een zware fout of opzet van de Muzikant. De
Organisator zal een verzekering afsluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid.
I.8 De Muzikant verbindt er zich toe de overeengekomen data, plaatsen en uren van de
voorstellingen te eerbiedigen.
I.9 NoteSupply kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen van leden van
de ploeg van de Muzikante tijdens de voorbereiding en het verloop van de uitvoering.
I.10 NoteSupply maakt met beide partijen (de
inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
II.

Muzikant

en

de

Organisator)

een

Vergoeding

II.1 NoteSupply factureert aan de Organisator binnen de vijf werkdagen nadat de gelgenheid
heeft plaatsgevonden.
II.2 De Muzikant factureert aan NoteSupply na de geleverde diensten op datum vermeld in deze
overeenkomst.

II.2 Betalingsvoorwaarden:
•
•

•
•

Betaaltermijn uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Indien er binnen de 5 dagen na factuurdatum geen schriftelijke klacht wordt
ingediend met gedetailleerde omschrijving van het bezwaar, is de factuur
aanvaard zoals ze is.
Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Dendermonde bevoegd.
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag en een
schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 250€.

II.3 Herroepingsrecht voor Organisator (5 werkdagen bedenktijd)
•
•
•
•

•
•

Dient schriftelijk gemeld te worden
5 werkdagen bedenktijd zonder verplichte opgave van reden vanaf de eerste
dag van ‘aankoop’ (getekend contract)
Na deze bedenktijd wordt de boeking definitief en gelden de onderstaande
annuleringsvoorwaarden.
Indien de bevestiging van de boeking binnen 3 maanden voor de deadline
plaatsvindt, stemt u er mee in dat u afziet van het herroepingsrecht, wordt de
boeking direct definitief en komt de overeenkomst onmiddellijk onder de
annuleringsvoorwaarden terecht.
Als de organisator gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Verplichtingen van NOTESUPPLY:
o Bevestiging van ontvangst van het herroepingsrecht.

II.4 Annuleringsvoorwaarden voor de Organisator:
•
•
•
•
•
•
•

Dient schriftelijk gemeld te worden.
Tot 3 maanden voor de deadline: 20% van het gehele factuurbedrag +
eventuele schadevergoeding.
Tussen 3 maanden en 2 maanden voor de deadline: 40% van het gehele
factuurbedrag + eventuele schadevergoeding.
Tussen 2 maanden en 1 maand voor de deadline: 60% van het gehele
factuurbedrag + eventuele schadevergoeding.
Tot 1 week voor de deadline: 80% van het gehele factuurbedrag + eventuele
schadevergoeding.
In de laatste week: 100% van het gehele factuurbedrag + eventuele
schadevergoeding.
Na administratieve afhandeling van dit dossier, zal het overige deel van het
bedrag naar de Muzikant worden overgemaakt.

III.

Overmacht

III.1 In geval van overmacht wordt de overeenkomst opgeschort of beëindigt zonder dat één
van de betrokken partijen een recht op schadevergoeding kan doen gelden.
Onder overmacht wordt verstaan: Een plotse ziekte, een ongeval, een overlijden, een
overstroming, een aardbeving, een tsunami, een meteoorinslag, andere atmosferische
gebeurtenissen die het uitvoeren van de overeenkomst belemmert, …
Let op: regenweer is geen reden van overmacht, bij regen gaat alles gewoon door.
IV.

Ontbindend beding

IV.1 Indien één van de partijen zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet
nakomt, kan de benadeelde partij een schriftelijke ingebrekestelling zenden, per aangetekende
brief, waarin de andere partij wordt aangemaand de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
IV.2 Bij afwezigheid van enige uitvoering binnen vijf dagen na verzending van de
ingebrekestelling, zal de benadeelde partij deze overeenkomst kunnen beschouwen als van
rechtswege ontbonden zonder enige afbreuk te doen aan elke andere vordering die de
benadeelde partij zou hebben.
V.

Wijziging samenstelling groep – opheffing

V.1 Bij wijziging van samenstelling in de groep, is de groep zelf verantwoordelijk voor de invulling
van de afwezige muzikant(en) en dient dit altijd te laten weten aan NoteSupply.
VI.

Varia

VI.1 Alle wijzigingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd.
VI.2 Huidige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle betwistingen
betreffende het ontstaan, de uitvoering en de uitlegging van onderhavige overeenkomst
behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.
VI.3 Bij het tekenen van deze offerte verklaart de Organisator de Algemene Voorwaarden te
hebben gelezen en goedgekeurd.
Deze overeenkomst werd opgesteld in twee exemplaren, waarvan elke ondergetekende er een
heeft ontvangen; en ter bevestiging heeft ondertekend.

