
Algemene Voorwaarden Winston Black 

Artikel 1. Definities 

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende 
betekenis: 

a. Opdrachtnemer: , Winston Black gevestigd te 9257 MR Noard-Burgum aan de Dr. Ypeylaan 16. Alle Opdrachten 
worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Opdrachtnemer, niet door of vanwege een individuele 
Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op 
uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 
7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten; 

b. Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever 
verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; 

c. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven 
tot het verrichten van Werkzaamheden;  

d. Derde: Een natuurlijke persoon of organisatie die door Opdrachtnemer is ingeschakeld bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden: 

e. Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden 
waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor 
Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en acceptaties 
daarvan, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om diensten te verrichten voor Opdrachtgever, 
alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. 

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk 
en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden 
bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de volledige 
afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de 
Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake 
komen te vervallen. 

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomst, uitvoering opdracht etc. 

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders aangegeven, geldig voor de duur van twee 
maanden na verzending. 

2. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft 
verstrekt, hetzij per e-mail, hetzij persoonlijk, en de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft geaccepteerd. Dit kan 
door via de mail een bevestiging naar Opdrachtgever te sturen dan wel een exemplaar van de bevestiging voor 
akkoord te ondertekenen. Opdrachtnemer is bevoegd om aan hem verstrekte opdrachten zonder opgave van 
redenen te weigeren, ook nadat voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever is 
verstuurd. 

3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar zijn beste kunnen uitvoeren. 
4. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten met behulp van een door de 

Opdrachtnemer aan te wijzen Derde. 
5. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van een aan hem verstrekte opdracht gebruik zal maken van 

Derden zal hij bij het inschakelen van Derden van tevoren overleg plegen met de Opdrachtgever en bij de 

selectie van Derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
(toerekenbare) tekortkomingen van deze Derden. 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Om een goede uitvoering van de opdracht mogelijk te maken dient op de locatie waar de opdracht zal worden 
uitgevoerd standaard minimaal het volgende aanwezig te zijn: 
- 2 x cd spelers van het merk Pioneer CDJ2000, CDJ2000NXS of CDJ2000NXS2. Deze twee spelers dienen te zijn 
gelinkt; 
- 1 x mengtafel van het merk Pioneer DJM800 DJM900NXS of DJM900NXS2; 
of 1 x mengtafel van het merk Dateq, Dateq Apollo of Datq LPM 



2. Indien Opdrachtgever niet over boven genoemde apparatuur beschikt kan Opdrachtnemer zijn eigen apparatuur 

meenemen tegen nader te bespreken kosten. 
3. Indien Opdrachtgever heeft aangegeven over de onder lid 1 van dit artikel genoemde apparatuur te beschikken, 

maar deze op het tijdstip van de uit te voeren opdracht niet aanwezig is of niet naar behoren functioneert, is 
Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding schuldig te zijn, waarbij hij 
op zijn beurt wel gerechtigd is de door hem gemaakte kosten en gederfde inkomsten in rekening te brengen.  

4. Opdrachtgever dient zelf te zorgen voor eventuele vereiste vergunningen en dient te voldoen aan alle wettelijke 
vereisten, waaronder brandveiligheid van de locatie en de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes. 
Opdrachtgever dient tevens voldoende verzekerd te zijn tegen eventuele materiële en immateriële schade. 

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van Opdrachtnemer en Derden en de mogelijk door 
Opdrachtgever en/of Derden meegebrachte apparatuur en is hoofdelijk aansprakelijk voor letsel aan 
Opdrachtnemer en/of Derden, beschadiging of diefstal van apparatuur en andere bezittingen van Opdrachtgever 
en Derden gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek. 

6. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk 
kunnen zijn voor de apparatuur, of materiaal daartoe behorend, dient Opdrachtgever te zorgen dat deze 
(vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met de apparatuur of het materiaal daartoe behorend.  

7. Opdrachtgever dient zorg voor te dragen dat beamers en andere gevoelige apparatuur welke door de door 
Opdrachtnemer gebruikte apparatuur beschadigd zou kunnen worden zo veel mogelijk te verwijderen of af te 
dekken. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in kennis te stellen van de aanwezigheid van dergelijk materiaal 
zodat vooraf een risico-inventarisatie kan worden gedaan.  

8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige en geaarde stroomvoorziening volgens de in het contract 
vermelde specificaties. De stroomvoorziening dient zich te bevinden binnen de afstand welke in het contract 
wordt genoemd. 

9. Indien Opdrachtnemer een podium nodig heeft dient Opdrachtgever hier zorg voor te dragen, tenzij anders is 
overeengekomen. 

10. De locatie dient minimaal 2 uur voor en na het optreden vrij toegankelijk te zijn voor op- en 
afbouwwerkzaamheden. Tevens dient voldoende werkverlichting aanwezig te zijn. 

11. Indien werkzaamheden in de buitenlucht plaatsvinden dient de plaats van optreden overdekt te zijn, alsmede 
wind- en waterdicht aan ten minste drie zijden. 

12. Indien voor aanvang van het verrichten van de Opdracht een van de in dit artikel genoemde verplichtingen niet 
of onvoldoende door Opdrachtgever zijn nagekomen, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid de uitvoering van 
de Opdracht op te schorten tot wel aan de vereisten is voldaan of de overeenkomst te ontbinden, zonder 
daartoe enige vergoeding verschuldigd te zijn.  

Artikel 5. Overmacht 

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten 
gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan kan dit de betreffende partij niet worden aangerekend. 

2. De hieronder genoemde zaken (maar niet uitsluitend) vallen in ieder geval onder overmacht: 
- Weersomstandigheden waarvoor een weeralarm is afgegeven door het KNMI (code rood); 
- extreme vertraging ten gevolge van een (verkeers)ongeval of andere niet te voorziene omstandigheden; 
- Technisch falen van apparatuur, voor zover dit niet te wijten is aan grove schuld of achterstallig onderhoud; 
- overlijden, ernstige ziekte of letsel bij Opdrachtgever of Opdrachtnemer of familieleden in de 1e of 2e graad 

3. De hieronder genoemde zaken vallen in principe niet onder overmacht: 
- te weinig belangstelling, aanmeldingen of kaartverkoop voor het evenement; 
- Het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen of toestemmingen en dergelijke van de daartoe bevoegde 
autoriteiten en/of het niet voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden; 
- financiële problemen; 
- weersomstandigheden, anders dan die als genoemd onder lid 2, tenzij er sprake is van een 
openluchtevenement zonder middelen voor beschutting, waarbij het KNMI code oranje heeft afgegeven. 

4. In geval een van de situaties als bedoeld in het tweede lid zich voordoet hebben partijen het recht om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat 
recht op enige schadevergoeding bestaat. 

Artikel 6. Betaling 

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer vindt plaats door vooruitbetaling van 50% van het 
factuurbedrag voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en de resterende 50% binnen drie weken na 
afloop van de uitvoering van de opdracht. 

2. Klachten over een bepaalde factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer 
te zijn gemeld. Na afloop van deze termijn kan geen beroep meer op de onjuistheid of het niet terecht zijn van 
de factuur worden gedaan. 

3. Wanneer de eerste betaling 48 uur voor de in het contract genoemde aanvangstijd nog altijd niet is 
bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer wordt dit beschouwd als annulering van het optreden 



4. Wanneer betaling niet binnen de in de facturen gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in 
rekening te brengen. 

5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever 
gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter 
vastgestelde kostenveroordeling. 

6. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. 

Artikel 7. Privacy 

1. Opdrachtnemer heeft de nodige maatregelen genomen om de bescherming van de persoonsgegevens van 
Opdrachtgever en diens medewerkers te waarborgen. Verwezen wordt naar het Privacy Statement van 
Opdrachtnemer die op de website van Opdrachtnemer staat vermeld. 

2. Partijen komen voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht overeen of door Opdrachtnemer foto’s mogen 
worden gemaakt van Opdrachtgever en bezoekers van de locatie en op welke wijze bezoekers hierover in kennis 
zullen worden gesteld en eventueel om toestemming zullen worden gevraagd. Foto’s zullen enkel worden 
vertoond op de website van Opdrachtnemer als sfeerimpressie en niet worden verspreid via enige vorm van 
sociale media. Foto’s zullen niet aan door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden worden verstrekt, behoudens 
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over onder meer de inrichting van de locatie 
en de aard van aanwezige apparatuur en verdere technische installatie. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg 
is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer dan wel de door hem ingeschakelde 
Derde(n). 

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is 
van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze 
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer 
voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde 
van de verzekering te dragen eigen risico. 

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht in 
rekening gebrachte factuur. 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. 

6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Verwezen wordt naar lid 7 en 8 van 
artikel 4. 

7. Opdrachtgever dient schade binnen 7 dagen na het uitvoeren van de opdracht, of anders binnen 7 dagen nadat 
in alle redelijkheid de schade door Opdrachtgever ontdekt kon worden, worden gemeld bij de Opdrachtnemer.  

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt. 
 

Artikel 9. Opzegging 

1. Wanneer Opdrachtgever wil opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren. Indien opzegging binnen een week voor 
de datum dat het optreden zou plaatsvinden wordt opgezegd, zijn de kosten die Opdrachtnemer eventueel heeft 
moeten maken voor het inhuren van Derden of extra materiaal alsnog verschuldigd. 

2. Tussentijdse opzegging is alleen toegestaan met instemming van beide partijen. Opdrachtgever blijft in dat 
geval, wat de reden van de opzegging ook is, het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door 
Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. 
 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer 

gevestigd is. 



Artikel 12. Herstel voorwaarden bij nietige bepalingen 

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel 
of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk 
voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid 
van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. 

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig 
mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere 
omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest 
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk 
aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 

  

 


