
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUUS KUYTEN HORSES B.V. 

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt met de onderstaande begrippen, indien geschreven met een 

hoofdletter, het volgende verstaan: 

 

"Contractant":  degene die 1) in opdracht van SKH diensten verricht en/of 2) aan 

SKH zaken levert of ter beschikking stelt, één en ander in de ruimste 

zin des woords, onder andere voor zaalhuur, licht en 

geluidsapparatuur, vervoer, decoratie, catering en beveiliging en/of 

3) ten behoeve van SKH buiten dienstbetrekking om een werk van 

stoffelijke aard tot stand brengt en oplevert; 

"Gegevens": de informatie zoals hierna in artikel 14.5 is gedefinieerd; 

“Overeenkomst”: de tussen Partijen gesloten overeenkomst; 

“Partij”: SKH respectievelijk Contractant afzonderlijk; 

“Partijen”:  SKH en Contractant gezamenlijk; 

“Rechten”: de rechten zoals hierna in artikel 15 is gedefinieerd; 

"SKH":   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Suus Kuyten Horses B.V., met statutaire zetel te Amsterdam, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 16074526; 

"Vertrouwelijke Informatie":  de informatie zoals hierna in artikel 14 is gedefinieerd; 

“Voorwaarden”: de onderhavige algemene (inkoop)voorwaarden. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid  

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op: 1) alle door SKH bij Contractant ingediende 

aanvragen en 2) op alle offertes van Contractant en 3) op de Overeenkomst.  

2.2. Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen, ook die eventueel zijn opgenomen in door 

Contractant gehanteerde algemene voorwaarden, binden SKH niet, tenzij deze vooraf 

expliciet door SKH schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1. De Overeenkomst komt pas tot stand indien SKH de offerte van Contractant schriftelijk heeft 

aanvaard. In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail begrepen.  

3.2. Alle kosten die gemoeid zijn met het opstellen van een offerte zijn geheel voor rekening van 

Contractant. 
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3.3. SKH heeft geen verplichting tot het op exclusieve basis afnemen van zaken, stoffelijke 

werken en/of diensten van Contractant.  

 

Artikel 4 - Prijzen 

4.1. Prijzen zijn steeds in Euro’s en exclusief BTW, maar inclusief alle (overige) belastingen, 

heffingen en kosten. 

4.2. De prijzen kunnen door Contractant (tussentijds) niet eenzijdig worden verhoogd, tenzij 

schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen dan wel de Overeenkomst de 

omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden en de wijze bepaalt waarop 

de prijsaanpassing alsdan plaatsvindt. 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1.  De levering van zaken en de uitvoering van diensten dient te geschieden op de wijze en op de 

datum en het tijdstip als in de Overeenkomst bepaald. 

5.2. Tussen Partijen overeengekomen termijnen gelden als een fatale termijn voor Contractant. 

5.3. Indien Partijen een termijn hebben afgesproken waarbinnen Contractant moet leveren, dan 

begint deze te lopen op de datum dat SKH een opdracht aan Contractant heeft verstrekt 

respectievelijk de offerte van Contractant heeft aanvaard. Indien Contractant eerst een 

drukproef aan SKH moet voorleggen, dan begint de leveringstermijn te lopen op het moment 

dat SKH de drukproef heeft goedgekeurd. 

5.4. De zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze door Contractant op de 

door SKH aangewezen plaats/locatie zijn afgeleverd en SKH hierover vrij kan beschikken. Het 

voorgaande laat onverlet dat de geleverde zaken op de voet van artikel 7 van deze 

Voorwaarden kunnen worden afgekeurd door SKH. 

5.5. De verlening van diensten is voltooid op het moment dat SKH heeft bevestigd dat de 

verleende diensten zijn verricht dan wel de verleende diensten heeft goedgekeurd. 

Contractant kan aan deze bevestiging dan wel goedkeuring geen enkel recht ontlenen en de 

bevestiging dan wel goedkeuring staat bijgevolg niet in de weg aan het (bijvoorbeeld) door 

SKH uitoefenen van haar rechten (onder meer) uit hoofde van een tekortkoming aan de zijde 

van Contractant. 

5.6. Indien Contractant weet of redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn diens 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tijdig en/of volledig na te komen, dan is 

Contractant verplicht SKH hiervan, onder vermelding van de reden, per omgaande schriftelijk 

op de hoogte te stellen. Deze mededeling ontslaat Contractant niet van diens verplichtingen 

uit hoofde van de Overeenkomst en/of de gevolgen ter zake van de fatale termijn en het niet 

tijdig voldoen daaraan als in dit artikel beschreven. 
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5.7. In geval van overschrijding van een overeengekomen termijn is Contractant van rechtswege in 

verzuim. Contractant is in dat geval direct een boete verschuldigd ter hoogte van vijf procent 

(5%) van de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken, te vermeerderen met één 

procent (1%) van deze prijs voor iedere week dat de termijnoverschrijding voortduurt, 

onverminderd het recht van SKH om daarnaast (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. 

5.8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Contractant niet gerechtigd tot het doen van 

deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de 

toepassing van deze Voorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.  

5.9. Onder levering wordt mede verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en alle 

bijbehorende documentatie. 

5.10. Contractant is niet bevoegd diens contractuele verplichtingen op te schorten indien SKH 

tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst. 

 

Artikel 6 – Keuring, acceptatie en klachtplicht 

6.1. SKH is te allen tijde gerechtigd de onder de Overeenkomst te leveren (dan wel geleverde) 

zaken aan een keuring te (doen) onderwerpen, dan wel te onderzoeken of de geleverde 

diensten conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd. Contractant is verplicht daaraan zijn 

volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen. Een goedkeuring van SKH ontslaat 

Contractant niet van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, en in het bijzonder 

niet van aansprakelijkheid voor (achteraf geconstateerde) tekortkomingen en/of (verborgen) 

gebreken. 

6.2. Indien SKH van mening is dat de door Contractant geleverde zaken respectievelijk geleverde 

diensten niet overeenstemmen met de Overeenkomst, is SKH gerechtigd om deze zaken 

respectievelijk diensten af te keuren. In dat geval berust het risico van de zaken (weer) bij 

Contractant. 

6.3. SKH zal in geval van afkeuring van de zaken respectievelijk diensten Contractant hiervan met 

bekwame spoed in kennis stellen. De reden van de afkeuring zal bepalend zijn voor de keuze 

uit de volgende mogelijkheden waartoe SKH alsdan is gerechtigd: 

• het retourneren en opnieuw om levering vragen van de zaken, met schadeloosstelling 

van SKH voor de dientengevolge geleden en nog te lijden schade.  

Indien retourneren redelijkerwijs niet mogelijk is dan is SKH gerechtigd de zaken onder 

zich te houden, af te voeren dan wel te vernietigen, zulks geheel voor rekening en 

risico van Contractant; of 
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• het herstel vorderen van de geleverde zaken of van de aan de verrichte 

werkzaamheden geconstateerde gebreken, met schadeloosstelling van SKH voor de 

dientengevolge geleden en nog te lijden schade; of 

• het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Overeenkomst, zonder dat nadere 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met schadeloosstelling van SKH 

voor de dientengevolge geleden en nog te lijden schade. 

6.4.  SKH is nimmer gebonden aan enige door Contractant gestelde termijn waarbinnen door SKH 

kenbaar moet worden gemaakt of de geleverde zaken of verrichte diensten worden 

geaccepteerd of afgekeurd, althans waarbinnen SKH bij Contractant dient te reclameren. De 

werking van artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW wordt in dat verband uitgesloten. 

 

Artikel 7 - Eigendom en Risico  

7.1. De eigendom en het risico van zaken gaat van Contractant over op SKH op het moment van 

levering, tenzij (i) schriftelijk anders is overeengekomen of (ii) de zaken tijdens of na de 

levering door SKH worden afgekeurd (op de voet van artikel 6). 

7.2.  Contractant garandeert dat door SKH de onbezwaarde en volledige eigendom van de zaken 

wordt verkregen.  

7.3. Contractant doet hierbij jegens SKH uitdrukkelijk afstand van alle rechten en bevoegdheden 

die hem op grond van een retentierecht of een recht van reclame toekomen. 

 

Artikel 8 - Verpakking en verzending 

8.1. Contractant zal de zaken voor zijn rekening en met inachtneming van de bij Overeenkomst en 

wet gestelde eisen en op een voor de betreffende zaken geëigende manier verpakken.  

8.2. Gevaarlijke stoffen dienen door Contractant op de wettelijk voorgeschreven wijze te zijn 

verpakt, geëtiketteerd en van de juiste documenten te zijn voorzien. 

8.3.  Iedere zending dient door Contractant te worden vergezeld van een paklijst. 

8.4. Contractant dient het verpakkingsmateriaal op het eerste verzoek van SKH kosteloos terug te 

nemen. 

8.5. Retourzending van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van Contractant naar 

een door deze op te geven bestemming. 

 

Artikel 9 - Betaling 

9.1.  Tenzij door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn van SKH 

dertig (30) dagen te rekenen vanaf het moment dat de geleverde zaken dan wel de 

uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie 

waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur. 
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9.2.  Facturen dienen in ieder geval de volgende informatie te bevatten: naam en adres van 

Contractant, een duidelijke omschrijving van de te betreffende zaken en/of diensten, 

hoeveelheid te leveren zaken en/of diensten, eenheidsprijs (excl. BTW), te betalen BTW 

bedrag in Euro's, naam, adres en BTW identificatienummer van fiscaal vertegenwoordiger als 

deze de belasting voldoet, BTW identificatienummer van Contractant, Contractantscode 

(indien van toepassing), bankrekeningnummer van Contractant, leverdatum en (indien van 

toepassing) pakbonnummer. 

9.3.  Betaling door SKH houdt op geen enkele wijze afstand jegens Contractant in van enig aan SKH 

toekomend recht. 

9.4.  SKH is steeds bevoegd vorderingen van Contractant te verrekenen met vorderingen die SKH 

heeft op Contractant, uit welke hoofde dan ook.  

 

Artikel 10 - Vooruitbetaling 

10.1.  Indien Partijen schriftelijk vooruitbetaling zijn overeengekomen dan heeft SKH te allen tijde 

het recht om van Contractant te verlangen dat deze voor het vooruitbetaalde bedrag, zulks 

tot genoegen van SKH, voldoende zekerheid stelt, bijvoorbeeld in de vorm van een 

bankgarantie. 

10.2. In geval van vooruitbetaling voor de vervaardiging van een zaak of een stoffelijk werk, gaat 

de eigendom van de zaak respectievelijk het werk op SKH over zodra de vooruitbetaling wordt 

verricht. Het risico van de zaak respectievelijk het werk gaat pas op SKH over na levering. 

10.3. In geval van vooruitbetaling zal Contractant zo vaak als nodig, maar ten minste wekelijks, aan 

SKH rapporteren over de uitvoering van de Overeenkomst waarop de vooruitbetaling 

betrekking heeft. 

 

Artikel 11 - Meerwerk  

11.1  Contractant waakt ervoor dat de overeengekomen begroting voor het uitvoeren van de 

Overeenkomst niet wordt overschreden.  

11.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de begroting taakstellend en kunnen voor de 

uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs voorzienbare werkzaamheden of leveringen 

niet leiden tot meerwerk. Indien Contractant constateert dat de uiteindelijke vergoeding het 

totaalbedrag (mogelijk) zal overschrijden dat is begroot, zal Contractant dat onverwijld 

schriftelijk aan SKH melden. SKH is alleen dan gehouden het meerwerk te betalen indien zij 

daarvoor aan Contractant vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 

Artikel 12 - Garantie  
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12.1.  Contractant garandeert dat de te leveren zaken dan wel de te verlenen diensten 

beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat: 

(a) de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd; 

(b) de zaken vrij zijn van fabricage-, constructie-, ontwerp- en materiaalfouten; 

(c) de zaken en diensten op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, 

waaronder begrepen enig recht van intellectuele eigendom; 

(d) de zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden, waaronder, maar 

niet beperkt tot, bezwaringen; 

(e) de zaken dan wel de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Overeenkomst is 

gesloten; 

(f) de diensten op vakbekwame en vakkundige wijze, via de laatste stand der techniek, en 

ononderbroken zullen worden uitgevoerd; 

(g) de zaken dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke 

regels en/of door SKH gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, 

gezondheid, veiligheid, milieu en reclame; 

(h) de zaken voorzien zijn van alle wettelijk vereiste aanduidingen, waaronder, maar niet 

beperkt tot, een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel 

brengt; 

(i) de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor 

een juist en veilig gebruik; en 

(j) de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door SKH benodigde en verzochte 

documentatie, ongeacht of die documentatie door SKH is verzocht voor, tijdens of na 

het sluiten van de Overeenkomst. 

12.2. In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Contractant redelijkerwijs moet 

worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst, heeft SKH het recht herstel of vervanging zelf uit te voeren of 

door derden te laten uitvoeren, zulks voor rekening van Contractant. Dit ontslaat Contractant 

evenwel niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 

12.3.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een garantietermijn van tenminste drie 

jaren nadat de zaken zijn geleverd. 

12.4. Een overeengekomen garantietermijn begint na acceptatie van het uitgevoerde herstel, de 

vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn opnieuw te lopen. 

 

Artikel 13 – Geheimhouding 

13.1.  Contractant is verplicht tot geheimhouding van alle van SKH afkomstige informatie 

(waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – concepten, ideeën, knowhow, 



 

 

7 

 

handelsgeheimen, alsmede de gegevens over de organisatie van SKH haar relaties en klanten) 

die hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door 

SKH is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Contractant het vertrouwelijke karakter 

redelijkerwijs kan vermoeden (hierna: "Vertrouwelijke Informatie").  

13.2. Contractant beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor 

(de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van SKH zal Contractant geen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken dan 

wel aan derden (niet-ondergeschikten) ter beschikking stellen. 

13.3.  De geheimhoudingsplicht bedoeld in dit artikel geldt niet voor informatie waarvan de 

Contractant kan aantonen dat deze: 

(a)  voorafgaand aan de openbaarmaking door SKH reeds in zijn bezit was zonder dat 

Contractant daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens SKH of een derde was 

gebonden; of 

(b)  op het moment van openbaarmaking door SKH reeds algemeen bekend of beschikbaar 

was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Contractant; of 

(c)  door Contractant werd verworven van een derde die niet gebonden was door een 

geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of 

(d)  op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende 

instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter 

of een ander overheidsorgaan, door Contractant openbaar moet worden gemaakt. In 

dat geval zal Contractant SKH hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van 

de openbaarmaking door Contractant, in overleg met SKH, kan worden beperkt tot 

hetgeen strikt noodzakelijk is. 

13.4.  Contractant is ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie gehouden dezelfde verplichting 

als hiervoor in lid 1 beschreven op te leggen aan zijn werknemers en/of derden (niet- 

ondergeschikten) die Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. 

Contractant staat er jegens SKH voor in dat zijn werknemers en/of deze derden niet in strijd 

zullen handelen met de geheimhoudingsplicht. 

13.5. Indien Contractant in verband met de levering van zaken en/of het verrichten van diensten 

voor SKH informatie verzamelt en vastlegt (hierna: de "Gegevens"), zijn de Gegevens aan te 

merken als Vertrouwelijke Informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Contractant 

verplicht zich tot geheimhouding daarvan. De Gegevens zullen op eerste verzoek aan SKH 

worden verstrekt en zullen niet met anderen dan SKH worden gedeeld zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van SKH.  

13.6 Het is Contractant niet toegestaan de Gegevens te wijzigen, te vernietigen of te gebruiken 

anders dan in overeenstemming met deze bepaling. Indien op de Gegevens een recht van 
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intellectuele eigendom rust, zoals -maar niet beperkt tot- auteursrecht of databankenrecht, 

is Contractant conform het bepaalde in artikel 14 van deze Voorwaarden gehouden dit recht 

op eerste verzoek volledig en onvoorwaardelijk over te dragen aan SKH. 

 

Artikel 14 – Rechten  

14.1.  Indien de Overeenkomst (tevens) inhoudt dat Contractant ten behoeve van SKH een zaak 

vervaardigt en/of een dienst verricht en op het resultaat een recht van intellectuele 

eigendom rust, waaronder –maar niet beperkt tot– het auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, 

tekeningen- of modellenrecht, of een daarmee vergelijkbaar recht zoals knowhow, hierna: de 

“Rechten”, dan draagt Contractant de Rechten hierbij op voorhand en om niet volledig en 

onvoorwaardelijk over aan SKH, die deze hierbij op voorhand aanvaardt. Deze overeenkomst 

dient in dat verband tevens als akte van levering.  

14.2. SKH is voor de overdracht van de Rechten jegens Contractant nimmer tot meer gehouden dan 

de betaling van de in de Overeenkomst bedongen prijs. 

14.3. Voor zover voor de overdracht van de Rechten een nadere formaliteit en/of rechtshandeling 

mocht zijn vereist, geeft Contractant hierbij aan SKH reeds nu een onherroepelijke volmacht 

om namens Contractant de benodigde formaliteit en/of rechtshandeling te verrichten, zulks 

onverminderd de verplichting van Contractant om op eerste verzoek van SKH in verband met 

de overdracht van de Rechten alsnog zelfstandig onvoorwaardelijk en onverwijld 

medewerking te verlenen aan enig benodigde formaliteit en/of rechtshandeling.  

14.4. Voor zover de Rechten niet (reeds) vatbaar zijn voor overdracht en voor zover rechtens 

toelaatbaar, doet Contractant hierbij jegens SKH afstand van diens rechten, daaronder mede 

begrepen de persoonlijkheidsrechten waarvan afstand kan worden gedaan. Voor zover van 

deze (persoonlijkheids)rechten geen afstand kan worden gedaan, komen Partijen overeen dat 

Contractant zich jegens SKH daarop niet zal beroepen. 

14.5.  Indien op de door Contractant geleverde zaak of verrichte dienst een derde een intellectueel 

eigendomsrecht heeft, dan zal Contractant dat voorafgaand aan het sluiten van de 

Overeenkomst aan SKH melden. Voor zover mogelijk zal Contractant het er alsdan toe leiden 

dat deze derde het intellectueel eigendomsrecht aan SKH overdraagt. Indien overdracht van 

het intellectueel eigendomsrecht door deze derde aan SKH niet mogelijk is of SKH heeft laten 

weten daar geen prijs op te stellen dan is Contractant er in ieder geval toe gehouden om 

ervoor te zorgen dat SKH de geleverde zaak of verrichte dienst ongehinderd kan gebruiken en 

dat de zaak of dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. Contractant staat er jegens SKH 

alsdan voor in dat zij beschikt over alle vereiste toestemmingen en/of (gebruiks)licenties. 

14.6. Indien (het gebruik of de doorverkoop van) de door Contractant geleverde zaken of verrichte 

diensten inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden dan 
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vrijwaart Contractant SKH tegen iedere aanspraak van deze derden die voortvloeit uit de 

inbreuk en zal Contractant tevens de schade van SKH vergoeden die daarvan het gevolg is. 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid  

15.1.  ledere tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Contractant uit hoofde van de 

Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geeft SKH het recht om Contractant te verplichten 

tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van de tekortkoming en/of de gevolgen daarvan, 

zulks geheel voor rekening en risico van Contractant. 

15.2. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die door SKH wordt geleden als gevolg van enige 

tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of uit 

deze Voorwaarden en/of als gevolg van het handelen of nalaten van Contractant dan wel zijn 

personeel en/of door hem ingeschakelde derden. 

15.3. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden, vrijwaart Contractant SKH tegen alle 

aanspraken van derden in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst. 

15.4. Contractant zal zich genoegzaam verzekeren tegen aansprakelijkheid als bedoeld in het 

onderhavige artikel. Contractant verleent SKH desgevraagd inzage in de polis. 

15.5. SKH is jegens de Contractant nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade het 

gevolg is van opzet of van bewuste roekeloosheid aan de zijde van SKH en/of door SKH 

ingeschakelde derden (niet- ondergeschikte) of hulppersonen. 

15.6. SKH is jegens de Contractant nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en 

bedrijfsschade, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gederfde winst of geleden 

verlies, bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill en reputatieschade. 

15.7. Indien met inachtneming van dit artikel op SKH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit 

welke hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat 

door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van SKH in het betreffende geval wordt uitgekeerd. 

15.8. Indien bij aansprakelijkheid van SKH de (aansprakelijkheids)verzekeraar niet tot uitkering van 

enig bedrag overgaat, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van SKH beperkt 

tot het contractsbelang van de Overeenkomst, zulks met een maximum van € 15.000-,- per 

gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een zelfde oorzaak. 

 

Artikel 16 - Overmacht  

16.1.  Ingeval van overmacht als bepaald in artikel 6:75 BW aan de zijde van een Partij wordt de 

nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de 

overmachtsperiode, zonder dat Partijen ter zake over en weer tot enige schadevergoeding 

gehouden zijn. Indien de overmachtstoestand bij één van Partijen langer duurt dan veertien 

(14) aaneengesloten dagen dan heeft ieder van Partijen het recht de Overeenkomst door 
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middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke 

tussenkomst te ontbinden, zonder ter zake schadeplichtig te worden jegens de ander. 

16.2. Onder overmacht aan de zijde van Contractant wordt in ieder geval niet verstaan:  

gebrek aan personeel, wanprestatie van door Contractant ingeschakelde derden, uitval van 

hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Contractant en 

overheidsmaatregelen ten laste van Contractant. Het voorgaande is uitdrukkelijk geen 

limitatieve opsomming. 

16.3. Indien de krachtens de Overeenkomst door Contractant te leveren zaak en/of te verrichten 

dienst betrekking heeft op een door SKH te organiseren evenement dan wordt onder 

overmacht aan de zijde van SKH in ieder geval verstaan: een van buitenaf komende oorzaak 

waardoor het betreffende evenement niet of niet op de beoogde datum of op de beoogde 

wijze doorgang kan vinden, zulks onder meer door – maar niet beperkt tot – de gevolgen van 

werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, oorlog, terrorisme, molest, revolutie 

en/of enig daarvan gelijk te stellen toestand, brand, ontploffing, overstroming, aardbeving en 

andere natuurrampen, een omvangrijke ziekte van epidemiologische aard, alsmede van 

overheidswege opgelegde maatregelen of beperkingen waardoor het evenement niet in de 

aanvankelijk door SKH beoogde vorm, opzet of omvang door kan gaan. 

 

Artikel 17 – Beëindiging 

17.1.  Indien de Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst voor bepaalde tijd dan is SKH 

te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, zonder dat een geldige reden nodig is en zonder ter 

zake schadeplichtig te worden, (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een 

redelijke opzegtermijn, maar in ieder geval met een opzegtermijn van één (1) 

kalendermaand. 

17.2.  SKH is steeds gerechtigd de Overeenkomst met Contractant met onmiddellijke ingang en 

zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, in te trekken of te beëindigen door opzegging 

of ontbinding, zonder ter zake schadeplichtig te worden: 

(a)  indien Contractant tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen van de 

Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en Contractant, voor zover nakoming niet 

blijvend of tijdelijk onmogelijk is, deze verplichting(en) niet alsnog geheel nakomt 

binnen een redelijke termijn na ter zake door SKH in gebreke te zijn gesteld; 

(b) ingeval van surséance van betaling (of een aanvraag daartoe) of faillissement (of een 

aanvraag daartoe) van Contractant; 

(c) ingeval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Contractant;  

(d) ingeval van beslag op de bedrijfsmiddelen van Contractant benodigd voor het 

uitoefenen van diens bedrijfsactiviteiten en/of het uitvoeren van een Overeenkomst;  
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(e) ingeval Contractant diens rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt 

aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van SKH; 

(f) indien het de bedoeling is dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door 

een bepaalde persoon wordt verricht en deze persoon niet in staat is om deze 

verplichtingen, om welke reden dan ook, te verrichten. 

17.3. Alle vorderingen die SKH in de hiervoor in dit artikel genoemde gevallen op Contractant 

mocht hebben of krijgen, zijn terstond en volledig opeisbaar. 

 

Artikel 18 - Toepassing inleners- en ketenaansprakelijkheidswetgeving 

18.1. Contractant dient te beschikken over een vestigingsvergunning voor zover deze wettelijk is 

verplicht. Contractant zal SKH op eerste verzoek een kopie hiervan doen toekomen. 

18.2.  Contractant zal zijn verplichtingen jegens SKH en de overheid in verband met de door hem bij 

de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen strikt nakomen. Contractant 

vrijwaart SKH voor aanspraken van derden in verband met het niet naleven door Contractant, 

of door een door Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde 

(zoals ondergeschikten, niet-ondergeschikten, onderaannemers, etc.), van verplichtingen 

jegens die derden of de Belastingdienst. 

 

Artikel 19 - Overdracht rechten en plichten 

19.1.  Zonder de voorafgaande schriftelijke toerstemming van SKH is Contractant niet gerechtigd de 

rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of deels aan een derde (niet-

ondergeschikte) over te dragen. Contractant blijft te allen tijde jegens SKH (hoofdelijk) 

verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.  

19.2. Contractant kan vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen of bezwaren, in 

goedererechtelijke zin. 

19.3. Contractant zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel 

noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SKH. 

 

Artikel 20 - Uitvoerende kunstenaar 

20.1.  Indien Contractant een ‘uitvoerende kunstenaar’ is in de zin van art. 1 sub a van de Wet op 

de naburige rechten dan zijn de bepalingen van dit artikel tevens van toepassing op de 

Overeenkomst. 

20.2. De met de Contractant overeengekomen gage betreft steeds een uitkoopsom. SKH is 

uitsluitend de overeengekomen gage (incl. BTW) verschuldigd aan Contractant.  
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20.3. Ongeacht of de Overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling of tussenkomst van een 

boekingskantoor, -agent of andere derde, is Contractant uitsluitend zelf verantwoordelijk en 

gehouden eventuele sociale (werkgevers- en/of werknemers-)premies en (loon)belastingen in 

verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst in te houden en af te dragen. Contractant 

vrijwaart SKH jegens derden (waaronder de Belastingdienst) voor iedere aanspraak ter zake. 

20.4. Contractant wordt geacht zelf over alle voor het optreden vereiste documenten te bezitten, 

zoals bijvoorbeeld werk- en/of verblijfsvergunningen. Het ontbreken van de vereiste 

documenten, vergunningen en dergelijke, valt volledig onder de aansprakelijkheid en het 

risico van Contractant en kan nimmer aan SKH worden tegengeworpen. 

20.5. Contractant zal in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zelf en voor eigen 

rekening zorg dragen voor diens vervoer, het vervoer van diens instrumenten en het vervoer 

van al hetgeen overigens dienstig is aan het optreden en ter uitvoering van de Overeenkomst.  

20.6. Contractant zal ter uitvoering van de Overeenkomst uiterlijk een half uur vóór het tijdstip van 

het ingeplande optreden op de locatie van het evenement aanwezig zijn. Contractant draagt 

zorg voor een tijdige repertoire opgave. 

20.7. Contractant is gehouden tijdens het optreden de voorschriften, instructies en/of 

aanwijzingen van SKH of een door SKH aangewezen derde op te volgen. Tevens dient 

Contractant zich naar beste kunnen voor het opreden in te spannen, alsmede zich tijdens het 

optreden op gepaste wijze te gedragen. 

20.8. Indien Contractant door ziekte niet in staat is op de overeengekomen datum en/of tijdstip op 

te treden of aanwezig te zijn dan dient Contractant zulks onverwijld mede te delen aan SKH. 

20.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze Voorwaarden is SKH steeds bevoegd om 

uiterlijk tot 5 dagen vóór het optreden de Overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder 

(daardoor) tot enige (schade)vergoeding aan Contractant gehouden te zijn. 

20.10. SKH heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van Contractant in 

het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het 

optreden en het evenement. Contractant zal deze informatie en stukken op eerste verzoek 

aan SKH doen toekomen. 

 

Artikel 21 - Ongeldigheid van een of meer bepalingen  

21.1. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, 

ongeacht de grond, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. 

Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een 

bepaling die wel bindend is en die gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden zo 

min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling. 
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Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

22.1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.  

De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

22.2. Van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en/of deze 

Voorwaarden is in eerste instantie uitsluitend de rechter in het arrondissement Amsterdam 

bevoegd kennis te nemen. 

 

Artikel 23 - Slotbepaling 

23.1.  De huidige (Nederlandstalige) tekst van deze Voorwaarden vormt de enige authentieke tekst.  

Indien wordt gewerkt met een vertaling dan prevaleert bij een afwijking tussen de 

Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal de Nederlandstalige tekst. 

 


