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Markant Evenementen B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
1808 7173.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1 Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan
wel die zich –in het offerstadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
3 Onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
4 Onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden
heeft verbonden.
5 Onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
6 Onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.
7 Onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term
betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
8 Onder meerwerk: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Markant Evenementen en/of
de door haar ingeschakelde toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

Inhoud
De informatie die door Markant wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die
betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet
worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment
zonder aankondiging worden gewijzigd.
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informatie. Markant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet
ARTIKEL 3 - OFFERTES
door Markant zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van
1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening voor akkoord van een door Markant uitgezonden offerte dan wel
Markant.
door een andere, ondubbelzinnige, aanvaarding van de offerte van Markant, of door een schriftelijke orderbevestiging van Markant, die door de opdrachtgever voor
akkoord ondertekend wordt geretourneerd. De geldigheidsduur van de offerte van Markant is, tenzij anders wordt aangegeven, vijf dagen na dagtekening daarvan.
De offerten van Markant zijn vrijblijvend. Markant heeft het recht om een vrijblijvende offerte binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding daarvan, te
herroepen.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
ARTIKEL 4 - UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie
1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
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website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurs3 Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
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aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
5 In geval de artiest op de datum van de uitvoering van de opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Markant Evenementen zich het
recht om – zonder dat Markant Evenementen hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt – of (een onderdeel van) de opdracht te annuleren, zulks tot
uiterlijk tien dagen voor de datum van de uitvoering van de opdracht, of in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht
naar een andere datum te verplaatsen.
6 Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijden het uitvoeren van een overeenkomst uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten
komende factoren een veilige uitvoering van de activiteit verhinderen of naar het oordeel van de opdrachtnemer een uitvoering van de activiteit een te groot risico
voor de veiligheid met zich mee brengt.

