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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C)
 

 Artikel 1 - Definities

, gevestigd te , KvK-nummer , wordt in deze algemene Stichting Mooi Dat 't Zo Kan (MDZK) Vriezenveen 61503509
voorwaarden aangeduid als dienstverlener. 
De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als bezoeker. 
Partijen zijn dienstverlener en bezoeker samen. 
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tickets, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen-komsten en leveringen 
van diensten of goederen door of namens dienstverlener.  
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  
De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats-verplichtingen. 

Artikel 3 - Betaling

Aanschaf van tickets dients per omegaande betaald te worden, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben 
gemaakt of op de ticket een andere betaaltermijn vermeld is.
Betaalt bezoeker niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige 
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de toegang tot het toegewezen event 
op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
Blijft bezoeker in gebreke, dan zal dienstverlener een definitieve uitsluiting tot toegang van het desbetreffende event 
toewijzen. De kosten met betrekking tot het niet nakomen van de betaling kunnen verhaalt worden op de koper van 
de ticket. Wanneer bezoeker in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige 
schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding 
voor buitengerechtelijke incassokosten.  
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 
dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
Weigert bezoeker zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds 
verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  

Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit  2  geldig,maanden  tenzij in het aanbod een andere termijn van 
aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
Levertijden en dus evenement datums zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op 
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
Aanbiedingen en prijsindicaties gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én 
schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5 - Prijzen

De op aanbiedingen, ticket en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders 
overeengekomen.
De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die 
door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen 
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs 
overeenkomen.

Artikel 6 - Prijsindexering 

Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen. 

Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

Bezoeker stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht als relevant worden beschoud ter beschik-baar 
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Bezoeker stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht als relevant worden beschoud ter beschik-baar 
voor dienstverlener.  
Bezoeker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct 
uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
Bezoeker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst-verlener ter beschikking 
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht 
niet anders voortvloeit.  
Indien en voor zover bezoeker dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.   

Artikel 8 - Verhandelen van ticekts

De bezoeker dient op geens wijze de aangeschafte ticket te verhandelen tegen hogere prijs dan aanschafsprijs. 

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst 

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uit.  
Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld.

Artikel 10 - Contractduur opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan op basis van de datum vermeld bij 
aanschaf ticket, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk 
anders zijn overeengekomen.   

Artikel 11 - Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de 
nakoming van enige verplichting jegens bezoeker niet aan dienst-verlener kan worden toegerekend in geval van een 
van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
opdracht-gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-
heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van 
toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer-virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en 
werkonderbrekingen.  
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen 
jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn 
verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 365 kalenderdagen heeft geduurd, hebben 
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige 
schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 - Overdracht van rechten

echten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke R
instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld 
in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13 - Garantie 

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Stichting Mooi Dat 't Zo 
 enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.Kan (MDZK)  

Artikel 14 - Verzekering

Bezoeker verplicht noodzakelijke dekking voor verzekering te waarborgen, hieronder valt ook eventueele schade 
aangericht door de bezoeker tijdens het bezoeken van het evenement.
Bezoeker dient zelf verzekerd te zijn voor eventueele gevaren die zich voor kunnen doen op het evenementen terrein. 
Schtichting Mooi Dat 't Zo Kan is nooit en te nimmer verantwoordelijk voor gebeurtenissen op het evenmeenten 
terrein.
Bezoeker geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.  
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Bezoeker geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.  

Artikel 15 - Hoofdelijke aansprakelijkheid

De bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene 
voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

 Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een 
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen 
risico volgens de desbetreffende polis.  
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of 
indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht 
gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken. 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een ticket wordt verstrekt aan meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de 
bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  

 Artikel 18 - Vrijwaring

De bezoeker vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de 
dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 19 - Klachtplicht

De bezoeker is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. 
De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat dienstverlener in staat is 
hierop adequaat te reageren.  
Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden 
te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20 - Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten 
(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, 
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, 
maquettes, etc. 
De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden 
gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt. 

 
Artikel 21 - Wijziging algemene voorwaarden

 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Stichting Mooi Dat 't Zo Kan (MDZK)
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
Grote inhoudelijke wijzigingen zal  zoveel mogelijk vooraf met de klant Stichting Mooi Dat 't Zo Kan (MDZK)
bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te 
zeggen.

Artikel 26 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk 
bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd/ praktijk Stichting Mooi Dat 't Zo Kan (MDZK)



3.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd/ praktijk Stichting Mooi Dat 't Zo Kan (MDZK)
houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft.

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01 december 2022
 


