Algemene voorwaarden
1 januari 2021

1-Toepassing algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn bindend en van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten
tussen Wouter Fimmers (opdrachtnemer) en de opdrachtgever. Elke afwijking van deze voorwaarden kan enkel
schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.
2-Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn 30 kalenderdagen gelding. De overeenkomst komt tot
stand wanneer de opdrachtgever de offerte binnen deze tijd via email goedkeurt aan de opdrachtnemer, voor zover
hij geen wijziging aanbrengt aan de offerte. Bij wijziging aan de offerte door de opdrachtgever, stelt de
opdrachtnemer een nieuwe offerte op, die door de opdrachtgever op de dezelfde wijze moet worden aanvaard. De
overeenkomst vervangt alle daaraan voorafgaande en/of mondelinge afspraken.
3-Overeenkomsten en voorschot
Overeenkomsten zijn pas geldig wanneer ze schriftelijk werden bevestigd. Behalve voor uitvaarten dient er voor
andere ceremonies, presentaties en teksten op maat een voorschot van 100 euro te worden betaald. Het werk
wordt pas aangevat na ontvangst van het voorschot.
4-Annulatie
Ceremonies, presentaties en teksten op maat die werden besteld kunnen, mits inhouding van het voorschot, worden
geannuleerd tot 90 dagen voor de afgesproken datum van de dienstverlening of de opleverdatum van teksten op
maat. Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de afgesproken datum kan mits betaling van 50% van de
afgesproken bezoldiging. Bij annulering vanaf de 59e dag voor de afgesproken datum dient het volledige bedrag te
worden betaald. Uitvaarten kunnen nooit kosteloos worden geannuleerd.
5-Risico
Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever en zich in functie van de opdracht bij de opdrachtnemer
bevinden, worden bewaard op risico van de opdrachtgever die de opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid, van
welke aard ook, ontslaat.
6-Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer verbindt zich er toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De opdrachtgever staat
er voor in de opdrachtnemer voldoende aanwijzingen te geven. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs een grote fout van hem of zijn
aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. Voorbereidingen voor ceremonies zijn, voor zover de tijd het
toelaat, steeds door de opdrachtgever in te zien voor de ceremonie plaatsvindt.
7-Betalingsmodaliteiten
Alle facturen zijn contant betaalbaar in Hoeselt. De betaling van prestaties dient binnen 8 dagen na factuurdatum
plaats te vinden. Indien na het verstrijken van deze termijn de door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling
is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Een verhoging van 10% op het factuurbedrag zal worden
aangerekend ten titel van schadevergoeding in geval van gerechtelijke vervolging, geschil of niet-betaling, met een
minimum van 25 euro. Bovendien zijn verwijlintresten verschuldigd van 10% bij niet-betaling binnen de 8 dagen na
factuurdatum.
8-Klachten
Klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn alleen ontvankelijk zo deze per gemotiveerde
aangetekende brief worden overgemaakt binnen de 5 dagen na factuurdatum.
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9-Intellectuele eigendom
Bij oplevering van teksten op maat worden de intellectuele eigendommen van de door de opdrachtnemer tot stand
gebrachte teksten volgens afspraak overgeleverd aan de opdrachtgever. Teksten voor ceremonies en presentaties
blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen enkel in huiselijke sfeer gedeeld worden. Het verder verdelen
en kopiëren van deze teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De
opdrachtnemer behoudt tevens het recht om alle gemaakte teksten te tonen in het kader van zelfpromotie en of
educatie.
10-Auteursrecht
De opdrachtgever draagt volledige verantwoordelijkheid over de eventuele auteursrechten verschuldigd op muziek
en teksten die naast de door de opdrachtnemer schreven teksten gebruikt worden in presentaties en ceremonies.
11-Onderzoek naar bestaan rechten
De opdrachtnemer is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met
betrekking tot de opdracht/ opdrachtgever.
12-Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet toe leent, is de opdrachtnemer gerechtigd om zijn naam bij het werk te vermelden.
13-Beëindging van de overeenkomst
Onverminderd zijn recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden
schade, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met zijn opdrachtgever zonder enige
opzeggingstermijn te beëindigen dan wel met de uitvoering ervan te schorsen, indien de opdrachtgever zich
schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de acht dagen na ontvangst
van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal
de opdrachtgever alle door de opdrachtnemer verleende diensten betalen. Alsook de kosten die de opdrachtnemer
moet maken als gevolg van deze beëindiging.
14-Technische omkadering-veiligheid
In de diensten van de opdrachtnemer zit verhuur van zalen en apparatuur niet inbegrepen. Alle noodzakelijke
technische elementen zoals een geschikte ruimte, versterking, techniek, … tot het welslagen van een ceremonie
of presentatie zijn volledig door de opdrachtgever in orde te brengen en te betalen. De opdrachtnemer behoudt zich
het recht om in situaties die onveilig zijn niet op te treden. Situaties die onveilig zijn of ziektes in de hand werken
gelden als wanprestatie van de opdrachtgever.
15-Geheimhoudingsplicht
Beide partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij
vernemen van de andere partij geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
16-Overmacht
Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, files, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere
onverwachte gebeurtenissen waarover de opdrachtnemer geen controle heeft, bevrijden de opdrachtnemer, voor
de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of
schadevergoeding voor de opdrachtgever.
17-Nietigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht
blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling
het doel en de verstrekking ervan zoveel mogelijk benadert.
18-Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de opdrachtnemer. Elk geschil met betrekking tot
het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de
bevoegde rechtbank van Tongeren.
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