ALGEMENE VOORWAARDEN FJUZE
1.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.
Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan
door of vanwege Fjuze aan Opdrachtgever waaronder
maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, tarieven,
en toezeggingen;
1.2.
Algemene Voorwaarden: deze algemene
voorwaarden die van toepassing zijn op alle
Opdrachten tussen Fjuze en de Opdrachtgever;
1.3.
Fjuze: De Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Fjuze B.V., gevestigd te
Loenen aan de Vecht aan De Werf 1, 3632 AE Loenen
aan de Vecht;
1.4.
Opdrachtgever: de partij die met Fjuze een
Opdracht aangaat;
1.5.
Opdracht: de tussen Fjuze en Opdrachtgever
gesloten overeenkomst voor door Fjuze te verlenen
diensten dan wel uit te voeren opdrachten.
2.

Algemene Bepalingen
2.1.
Fjuze is een creatief concept- en
organisatiebureau. Fjuze bedenkt, creëert en
organiseert eigen concepten en ontwikkelt en
organiseert concepten en evenementen in opdracht
van derden.
2.2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle Aanbiedingen en Opdrachten tussen
Fjuze en haar Opdrachtgever. De toepasbaarheid van
de algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van
Opdrachtgever is uitgesloten.
2.3.
Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn
slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.4.
Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte
informatie en / of specificaties, gelden steeds bij
benadering en zijn voor Fjuze slechts bindend, indien
dit in die aanbieding e.d. uitdrukkelijk en schriftelijk is
bepaald.
2.5.
Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijft het overigens in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fjuze

en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6.
De in deze algemene voorwaarden gebruikte
opschriften vormen geen onderdeel van de algemene
voorwaarden maar dienen slechts om de leesbaarheid
te bevorderen.
3.

Aanbod en Totstandkoming van Opdrachten
3.1.
Aanbiedingen van Fjuze, in welke vorm dan
ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in de Aanbieding een
termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2.
De Opdrachten tussen Fjuze en Opdrachtgever
dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden
bevestigd. Indien schriftelijke bevestiging uitblijft en de
Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Fjuze
een begin maakt met de uitvoering van de Opdracht,
dan geldt de inhoud van de ter zake laatst uitgebrachte
Aanbieding als overeengekomen. Nadere mondelinge
afspraken binden Fjuze eerst nadat deze door Fjuze
schriftelijk (waaronder ook e-mail) zijn bevestigd.
3.3.
De door Fjuze opgegeven prijzen gelden als
richtprijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Indien zich, niet aan Fjuze
toerekenbare, kostenverhogende omstandigheden
voordoen, behoudt Fjuze zich het recht voor deze door
te berekenen aan de Opdrachtgever. Verwachte
prijsstijgingen worden zo snel mogelijk aan de
Opdrachtgever gemeld.
3.4.
Prijsopgaven en offertes luiden, tenzij anders
vermeld, in euro, exclusief BTW en andere belastingen
of heffingen.
4.
Verplichtingen Fjuze, uitvoering van de
overeenkomst
4.1.
In geval van bewaring en gebruik, bewerking
en verwerking van goederen die Fjuze door of vanwege
Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Fjuze dezelfde
zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar
eigen goederen aanwendt.
4.2.
Fjuze zal zich inspannen de Opdracht
zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de
Opdrachtgever te behartigen. Fjuze zal, indien door

Opdrachtgever gewenst, de Opdrachtgever op de
hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden en overleg hebben over de wijze van
uitvoering van de Opdracht. Een en ander voor zover in
redelijkheid van Fjuze verwacht mag worden.
4.3.
Fjuze is bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst naar eigen inzicht vorm te geven, zulks
voor zover het slechts de uitvoering en niet de kern van
Opdracht of het overeengekomen resultaat daarvan
betreft. Fjuze is gerechtigd bij de uitvoering van de
opdracht derden in te schakelen.
4.4.
Indien door partijen een termijn is
overeengekomen voor de oplevering van de Opdracht
zal deze termijn nimmer gelden als een fatale termijn,
tenzij de oplevering van de Opdracht expliciet aan een
bepaalde datum is gebonden (bijvoorbeeld bij de
organisatie van een evenement).
4.5.
De opgave door Opdrachtgever van (de
juistheid van) maten, specificaties en/of andere
informatie samenhangend met de uitvoering van de
overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.
4.6.
Opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor de
aanvraag van vergunningen, goedkeuring van
ontwerpen,
het
voldoen
aan
technische-,
bouwkundigeof
brandveiligheidsvoorschriften.
Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om te
beoordelen of de plannen van de Opdrachtgever aan van overheidswege of anderszins - geldende
voorschriften voldoen. Indien Partijen in afwijking van
het voorgaande in dit artikel 4.6 overeenkomen dat
Fjuze een vergunning of goedkeuring zal aanvragen zal
Fjuze zich hiertoe inspannen, maar zal zij niet
verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het
resultaat. Het niet verkrijgen van vergunningen zal er
niet toe leiden dat reeds verrichte werkzaamheden
niet vergoed zullen worden.
4.7.
Indien Opdrachtgever derden inschakelt, of
Fjuze verzoekt derden in te schakelen, in het kader van
de uitvoering van de Opdracht, geschiedt dit voor
rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever Fjuze verzoekt derden in te schakelen
in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en/of
Fjuze verzoekt deze derden aan te sturen dan wel te
begeleiden, zal Fjuze hiervoor een redelijke vergoeding
in rekening brengen aan de Opdrachtgever.

Werkzaamheden die niet genoemd worden in
de Aanbieding worden beschouwd als meerwerk en
zullen door Fjuze afzonderlijk aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht worden.
4.9.
Alle materialen en digitale informatie die
betrekking hebben op de opdracht en die in het kader
daarvan aan Fjuze ter beschikking dienen te worden
gesteld, zullen op eerste aanvraag Opdrachtgever aan
deze worden overgedragen, doch slechts nadat
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Fjuze
zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe
benodigde gegevensdragers komen voor rekening van
Opdrachtgever.
4.10.
Fjuze
behandelt
de
gegevens
van
Opdrachtgever vertrouwelijk. Deze worden niet ter
beschikking gesteld aan derden, tenzij Fjuze daartoe
wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de
diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoet Fjuze aan
de toepasselijke privacyregelingen.
4.8.

5.

Verplichtingen Opdrachtgever
5.1.
De Opdrachtgever zal aan Fjuze alle door Fjuze
noodzakelijk geachte gegevens ter uitvoering van de
Opdracht verschaffen en al datgene doen wat
redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om correcte
uitvoering van de Opdracht door Fjuze mogelijk te
maken. Te late aanlevering van de gegevens door
Opdrachtgever kan leiden tot opschorting van de
termijn voor oplevering van de Opdracht.
5.2.
Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat door
hem ter beschikking gestelde zaken, materialen en
locatie voldoen aan redelijkerwijs daaraan te stellen
veiligheidseisen. Opdrachtgever zal voor eigen kosten
zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid
te waarborgen van artiesten, medewerkers en
bezoekers van een krachtens een Opdracht
georganiseerd of uitgevoerd evenement / activiteit.
Indien Opdrachtgever en Fjuze afspraken hebben
gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Fjuze te
allen tijde gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te
stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zulks ter
beoordeling van Fjuze, mogelijk in overleg met
autoriteiten) daartoe nopen.
5.3.
Indien
Opdrachtgever
onvoldoende
maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige

uitvoering van een evenement / activiteit te
garanderen, is Fjuze gerechtigd het evenement / de
activiteit geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten
vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan
maken op een schadevergoeding of korting op de met
Fjuze overeengekomen opdrachtsom.
5.4.
De Opdrachtgever zal, indien de Opdracht
wordt uitgevoerd op een door Opdrachtgever
aangewezen locatie, zorg te dragen voor de
aanwezigheid van verlichting, gas, water en
elektriciteit op deze locatie, zulks voor rekening en
risico van de Opdrachtgever.
5.5.
Indien Fjuze met twee of meer personen dan
wel rechtspersonen een overeenkomst sluit (zodat
sprake is van meerdere Opdrachtgevers), waarbij deze
(rechts-)personen tegenover Fjuze ieder dezelfde
prestatie(s) verschuldigd zijn, is ieder dezer
(rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die
overeenkomst jegens Fjuze voortvloeien.
5.6.
Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle
risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden
en/of handelen en/of nalaten in verband met de
uitvoering van de Opdracht, waaronder tevens worden
begrepen de werkzaamheden en/of het handelen
en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden,
voor zover mogelijk te verzekeren. Voorts verplicht
Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat
onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn
meeverzekerd de door Fjuze bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de
door Fjuze ter beschikking gestelde zaken.
Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de
polissen van voornoemde verzekeringen op eerste
verzoek aan Fjuze te verstrekken.
5.7.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
afdracht van de Buma Stemra rechten.
5.8.
Opdrachtgever
is
te
allen
tijde
verantwoordelijk voor alle in verband met de
uitvoering van de overeenkomst gedane reclameuitingen, promotionele uitingen (waaronder maar niet
beperkt tot advertenties), ontwikkelde promotionele
concepten of ideeën, uitnodigingen voor evenementen
/ activiteiten, et cetera, ongeacht of Opdrachtgever
daarover door Fjuze is geadviseerd en tevens ongeacht

of een en ander geheel of gedeeltelijk door Fjuze is
uitgevoerd.
5.9.
Opdrachtgever vrijwaart Fjuze voor alle
aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt
tot, deelnemers aan en bezoekers van evenementen /
activiteiten) ter zake tijdens of in verband met de
uitvoering van de Opdracht door deze derden geleden
schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend
het gevolg is van opzet of grove schuld van Fjuze of
haar leidinggevende medewerkers.
6.
Eigendomsvoorbehoud
en
rechten
voortvloeiend uit de Opdracht
6.1.
Alle door Fjuze in het kader van de Opdracht
geleverde zaken blijven eigendom van Fjuze totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Fjuze
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.2.
Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
Opdrachtgever verplicht Fjuze onverwijld daarvan op
de hoogte te stellen.
6.3.
Opdrachtgever verplicht zich de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen schade en diefstallen en
de polis van deze verzekeringen op verzoek van Fjuze
aan Fjuze te verstrekken.
6.4.
Fjuze is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij
in het kader van de uitvoering van een overeenkomst
onder zich heeft op te schorten totdat al haar
vorderingen zijn voldaan, dan wel totdat voor
voldoening van de vorderingen door Opdrachtgever
zekerheid is gesteld.
6.5.
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, berusten alle uit de Opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom,
inclusief maar niet beperkt tot eventuele (schets)
ontwerpen, formats, concepten en grafische
vormgeving bij Fjuze. De in het kader van de Opdracht
vervaardigde werktekeningen, prototypes, maquettes,
ontwerpschetsen, beelddragers of andere materialen
of bestanden blijven eigendom van Fjuze ongeacht of

deze aan de Opdrachtgever of derden ter hand zijn
gesteld.
6.6.
Het behoort, tenzij schriftelijk nadrukkelijk
anders is overeengekomen, niet tot de Opdracht van
Fjuze om onderzoek te doen naar het ten aanzien van
de Opdracht of de te leveren zaak bestaan van rechten
van derden of rechten van de Opdrachtgever. Door het
in het kader van de Overeenkomst aan Fjuze ter
beschikking stellen van materialen of werken, van
welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toestemming aan Fjuze deze
materialen en werken op welke wijze dan ook te
gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereist
is. Opdrachtgever garandeert dat aan Fjuze verstrekte
materialen en werken geen inbreuk maken op enige
rechten van derden en vrijwaart Fjuze van vorderingen,
van welke aard dan ook, van derden dienaangaande.
6.7.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder
schriftelijke toestemming van Fjuze het resultaat van
de Opdracht opnieuw te gebruiken of anders te
gebruiken dan voor het overeengekomen doel zoals
omschreven in de Opdracht.
6.8.
Opdrachtgever zal zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Fjuze geen intellectuele
eigendomsrechten
of
domeinnamen
(doen)
registreren, die op enigerlei wijze samenhangen met
de (uitvoering van de) Overeenkomst of de daaronder
geleverde producten of diensten, de handelsnamen,
merken of (toekomstige) activiteiten van Fjuze of aan
Fjuze gelieerde ondernemingen.
6.9.
Het is de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk
nadrukkelijk anders overeengekomen, niet toegestaan
enig recht uit de overeenkomst met Fjuze over te
dragen aan derden anders dan bij overdracht van zijn
gehele onderneming. In dit geval zijn de rechten uit de
overeenkomst eerst voor overdracht vatbaar indien de
Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Fjuze
heeft voldaan of daar voor genoegzame zekerheid
heeft gesteld.
6.10.
Fjuze is te allen tijde gerechtigd alle ideeën,
voorstellen, concepten, methoden, etc. die
samenhangen met of voortvloeien uit de
Overeenkomst en de daaronder geleverde producten
of diensten, op elke wijze dan ook (verder) te

exploiteren of anderszins te gebruiken.
6.11.
Fjuze behoudt zich het recht voor het resultaat
van
de
Opdracht
te
gebruiken
voor
promotiedoeleinden en volgende Opdrachten. Tenzij
de Opdracht zich er niet toe leent is Fjuze gerechtigd
haar naam, erop of erbij, te laten vermelden of
verwijderen.
6.12.
Na het voltooien van de Opdracht hebben noch
Fjuze noch de Opdrachtgever jegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte
materialen of gegevens, met uitzondering van die
zaken die partijen over en weer aan elkaar ter
beschikking hebben gesteld in de uitvoering van de
Opdracht.
6.13.
Voor het geval Fjuze zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en
niet herroepelijke toestemming aan Fjuze en door
Fjuze aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Fjuze zich
bevinden en die zaken terug te nemen. Opdrachtgever
is gehouden aan Fjuze ter zake alle medewerking te
verlenen indien Fjuze van dit recht gebruik wenst te
maken. Voorafgaande ingebrekestelling is hiertoe niet
vereist.
7.

Levering van Goederen
7.1.
Aflevering van goederen geschiedt op de
overeengekomen plaats tegen de overeengekomen
koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, zijn in de koopprijs van de goederen
niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering,
takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen
e.d.
7.2.
Het risico van verlies, diefstal en beschadiging
van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij
aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van
de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van
Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een
vervoerder, gaat voornoemd risico over op
Opdrachtgever op het moment van afgifte van de
goederen aan de vervoerder.
7.3.
Fjuze zal de goederen verpakken volgens de bij
haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien
Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking

voorschrijft, zullen de daaraan verbonden meerkosten
voor zijn rekening zijn.
8.

Aansprakelijkheid
8.1.
Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van
Fjuze in de uitvoering van de Opdracht zal de
Opdrachtgever Fjuze in de gelegenheid stellen om
binnen een redelijke termijn de overeengekomen
Opdracht alsnog op te leveren. Indien Fjuze dat geval
alsnog tijdig nakomt binnen de gestelde termijn, is
Fjuze niet gehouden tot schadevergoeding.
8.2.
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde
van Fjuze is Fjuze nimmer aansprakelijk voor schade:
a. die ontstaan is door dat Fjuze is uitgegaan van door
of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuist of
onvolledige gegevens;
b. die ontstaan is als gevolg van het opvolgen van een
instructie van Opdrachtgever;
c. die ontstaan is door verborgen gebreken aan door
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
of ruimten of door verborgen gebreken in de
materialen die in het kader van de Opdracht
worden gebruikt;
d. aan zaken van de Opdrachtgever die Fjuze in het
kader van de Opdracht onder zich heeft;
e. die bestaat uit bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade (voor zover geen fatale termijn
is overeengekomen), indirecte schade of schade
wegens gederfde winst.
8.3.
Fjuze kan uit hoofde van haar bedrijfsvoering
niet geacht worden bouwkundige, of anderszins
bijzondere
technische
kennis
te
bezitten.
Aansprakelijkheid voor schade die te wijten is aan
gebrek van dit soort kennis bij Fjuze is uitgesloten.
8.4.
De totale cumulatieve aansprakelijkheid van
Fjuze is beperkt tot de totale overeengekomen som
van de Opdracht, dan wel, indien dit bedrag lager is,
het bedrag waarvoor onder de door Fjuze afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende
schade dekking wordt verleend (en slechts voor zover
de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat).
8.5.
Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid van
Fjuze is steeds dat de Opdrachtgever een volgens hem
aan Fjuze toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Fjuze heeft

gemeld. Iedere aansprakelijkheid vervalt door het
verloop van een jaar vanaf het moment dat de
Opdracht is vervuld.
8.6.
Na oplevering door Fjuze en aanvaarding door
de Opdrachtgever kan Fjuze nimmer aansprakelijk zijn
voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van het
geleverde.
Door
aanvaarding
verleent
de
Opdrachtgever aldus zijn akkoord op het geleverde.
8.7.
Fjuze zal in geen geval aansprakelijk zijn voor
de inhoud van door haar in verband met de uitvoering
van de overeenkomst verleende adviezen die door
Opdrachtgever zijn opgevolgd. Deze adviezen komen
geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het
woord ‘adviezen’ in deze bepaling dient te worden
gelezen in de meest brede zin.
8.8.
Fjuze is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig
handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners
en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het
personeel
van
die
dienstverleners
en/of
toeleveranciers, die Fjuze heeft ingeschakeld.
8.9.
De hiervoor in dit artikel 8 opgenomen
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
gelden mede ten behoeve van medewerk(st)ers van
Fjuze en/of door Fjuze ingeschakelde derden.
9.

Overmacht
9.1.
Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van
Fjuze welke van dien aard zijn dat naleving van de
overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in
volle omvang van Fjuze gevergd kan worden, geeft
deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te
beëindigen en/of de uitvoering daarvan op te schorten
zonder enige verplichting tot schadevergoeding (en
met behoud van de op Opdrachtgever rustende
betalingsverplichtingen).
9.2.
Als omstandigheden die een beroep op
overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van
dit artikel bedoeld, gelden onder andere:
weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij aan
uitvoering van de overeenkomst in de weg staan; niet,
niet volledige en/of vertraagde levering van
toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen
van overheidsorganen die de uitvoering van de
overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken

dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien
was (waaronder maar niet beperkt tot de intrekking,
beperking of aanpassing van vergunningen) bijzondere
maatschappelijke gebeurtenissen, waaronder, maar
niet beperkt tot, nationale rouw, die Fjuze in
redelijkheid kunnen doen besluiten dat het evenement
/ de dienstverlening / de activiteit geen doorgang kan
vinden, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen,
epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging
bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van
energie, internet storingen, defecten aan machines,
alles zowel in het bedrijf van Fjuze als bij derden van
wie Fjuze de benodigde materialen, zaken of goederen
moet betrekken, en voorts alle overige oorzaken,
buiten de wil en/of toedoen van Fjuze ontstaan.
9.3.
Uitsluitend ingeval Opdrachtgever een
natuurlijk persoon betreft, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, kan Fjuze, in
afwijking van artikel 9.1 en 9.2, slechts een beroep op
overmacht doen indien is voldaan aan de vereisten
genoemd in artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, inhoudende dat van overmacht sprake is
indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld
van Fjuze en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen aan hem
toegerekend moet worden.
9.4.
Fjuze is niet aansprakelijk voor het handelen en
nalaten van bezoekers van een krachtens een
overeenkomst door Fjuze georganiseerd(e) of
uitgevoerd(e) evenement / activiteit.
9.5.
Ingeval van een niet- toerekenbare
tekortkoming van een van beide partijen zal de andere
Partij niet eerder gebruik maken van haar recht tot
ontbinding van de Opdracht dan na verloop van een
termijn
van
twee
maanden,
tenzij
een
overmachtssituatie blijvend is of hierdoor een fatale
termijn overschreden wordt.
10.

Annuleringsregeling
10.1.
Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht
zonder nadere motivering te annuleren onder de
voorwaarde dat Opdrachtgever:
a) alle door Fjuze gemaakte kosten en
betalingsverplichtingen (waaronder maar niet
beperkt
tot
betalingsverplichtingen

voortvloeiend uit verplichtingen jegens bij de
uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden
en/of andere vorderingen van derden), aan Fjuze
vergoed; en
b) het navolgende percentage van de voor volledige
uitvoering
van
de
Overeenkomst
overeengekomen
opdrachtsom
door
Opdrachtgever, vergoed:
i.
in geval van uitstel of annulering in de
periode liggend tussen 12 en 9 maanden
voor het geplande aanvangsmoment,
minimaal 10% van de volledige
opdrachtsom;
ii.
in geval van uitstel of annulering in de
periode liggend tussen 9 en 6 maanden
voor het geplande aanvangsmoment,
minimaal 25% van de volledige
opdrachtsom;
iii.
in geval van uitstel of annulering in de
periode liggend tussen 6 en 3 maanden
voor het geplande aanvangsmoment,
minimaal 50% van de volledige
opdrachtsom;
iv.
in geval van uitstel of annulering in de
periode liggend tussen 3 en 2 maanden
voor het geplande aanvangsmoment,
minimaal 75% van de volledige
opdrachtsom;
v.
in geval van uitstel of annulering in de
periode liggend tussen 1 maand voor het
geplande aanvangsmoment en het
aanvangsmoment zelf, 100% van de
volledige opdrachtsom.
11.

Opschorting / ontbinding
11.1.
Fjuze is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen, met directe ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ter zake , naar eigen keuze op
te schorten of de Opdracht te ontbinden of beëindigen,
indien:
a.
de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Opdracht, na een redelijke termijnstelling, niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt of Fjuze redelijke grond
heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen;

b.
ter zake van het bedrijf van Opdrachtgever
beslag is gelegd, faillissement is aangevraagd,
surseance is verleend, of deze om welke andere reden
dan ook niet meer in staat is om over zijn vermogen te
beschikken;
c.
zich omstandigheden voordoen (waaronder
vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever)
waardoor nakoming van de Opdracht blijvend
onmogelijk is of zich anderszins omstandigheden
voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van
de Opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
11.2.
Ontbinding, opschorting of beëindiging van de
Opdracht op grond van dit artikel 11 zal niet tot enige
verplichting tot vergoeding van schade door Fjuze
leiden. De gevolgen van opschorting, beëindiging of
ontbinding komen in de in bovenstaande omschreven
gevallen a) tot en met c) steeds voor rekening en risico
van de Opdrachtgever.
11.3.
Opschorting, ontbinding of beëindiging laten
de betalingsverplichting van de Opdrachtgever voor
reeds in het kader van de Opdracht verrichte
werkzaamheden of gemaakte kosten onverlet. Indien
de reden voor opschorting, beëindiging of ontbinding
toe te rekenen is aan de Opdrachtgever, zal de
Opdrachtgever de in de annuleringsregeling (artikel 10)
genoemde vergoeding verschuldigd zijn.
11.4.
Fjuze is steeds gerechtigd, de Opdrachtgever te
vragen voldoende zekerheden te stellen voor de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de
uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat deze
zekerheden zijn gesteld.
12.

Prijs en Betaling
12.1.
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14
dagen na factuurdatum op het door Fjuze opgegeven
bankrekeningnummer.
12.2.
Fjuze zal maandelijks factureren voor verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval de
Opdracht de organisatie van een evenement inhoudt,
dient het volledige bedrag ter zake van de Opdracht
uiterlijk twee weken voor aanvang van de startdatum
van het Evenement op de bankrekening van Fjuze te
zijn bijgeschreven.
12.3.
Opdrachtgever verricht de aan Fjuze
verschuldigde betaling zonder korting of compensatie

behoudens verrekening met op de Opdracht
betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die
hij aan Fjuze heeft verstrekt.
12.4.
Indien na het verstrijken van bovengenoemde
termijn door Fjuze nog geen volledige betaling is
ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim. Alsdan is
de over het openstaande bedrag de wettelijke
handelsrente verschuldigd vanaf de datum van het
verzuim tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
12.5.
Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is, komen alle door Fjuze gemaakte kosten tot
voldoening van haar vordering op Opdrachtgever, ten
laste van de Opdrachtgever.
13.

Toepasselijk recht
13.1.
Op alle geschillen tussen Fjuze en de
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing.
13.2.
De tot kennisneming bevoegde rechter in
geschillen is bij uitsluiting van iedere andere rechter de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Fjuze is
gevestigd.
Amsterdam, 5 mei 2014
Fjuze

