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ALGEMENE VOORWAARDEN AGENCY
THE HOSTS
g.
1.

Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
a. The Hosts: de bemiddelende partij tussen
de Opdrachtgever en Opdrachtnemer: The
Hosts Entertainment Agency is een
Nederlands entertainmentbureau en
agency voor artiesten die zich richt op de
evenementen branche, gevestigd op de
Windestraat
128,
1171
KB
te
Badhoevedorp. The Hosts is onderdeel van
WMA Group. The Hosts is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel in Amsterdam
onder vestigingsnummer 69333785.
b. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of
rechtspersoon waarmee The Hosts in een
Overeenkomst treedt naar aanleiding van
Opdracht waarin behoefte is aan de
werkzaamheden van een opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer:
opdrachtnemer
en
gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, die
zich als artiest, host(ess), spelbegeleider,
model, acteur/actrice in de ruimste zin van
het woord, beschikbaar stelt om
werkzaamheden te verrichten tijdens een
Opdracht aan de Opdrachtgever middels
bemiddeling van The Hosts.
d. Overeenkomst: iedere overeenkomst
tussen
de
Opdrachtnemer
en
Opdrachtgever die middels bemiddeling
van The Hosts tot stand komt, tot het
verrichten
en
uitvoeren
van
werkzaamheden door Opdrachtnemer
voor Opdrachtgever.
e. Opdracht: een door de Opdrachtgever aan
The Hosts verleende opdracht in de
ruimste zin van het woord die schriftelijk
dient te worden bevestigd door
Opdrachtnemer
middels
een
Overeenkomst.
f. Concepten: alle spelconception
waaronder quizes, uitjes, lunch- en/of
dinerspellen, show concepten waaronder
live-muziek concepten, ouderenvermaak
en producties, seizoensconcepten
waaronder seizoensgebonden producties
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zoals kerstproducties en zomerproducties
alsook kort- en/of langlopende producties
die zijn ontwikkeld door The Hosts ten
behoeve van enige opdracht.
Schriftelijk: zowel als elektronisch,
waaronder per e-mail, sms, whatsapp of
enige andere vorm die elektronisch te
bevestigen is als schriftelijk, waaronder per
aangetekende post.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
The Hosts, Opdrachtgevers en/of de
Opdrachtnemer,
inclusief
offertes,
opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het
beëindigen van een overeenkomst, tenzij
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Indien een Overeenkomst tot stand komt
tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
gelden in alle gevallen deze algemene
voorwaarden en prevaleren deze indien de
Opdrachtgever
algemene
voorwaarden
hanteert, tenzij schriftelijk expliciet anders is
overeengekomen. Afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zijn slechts bindend
indien en voor zover The Hosts zich daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft
verklaard.
2.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden
zijn eveneens van toepassing voor alle andere
personen die voor The Hosts werkzaam zijn,
alsmede de personen die zijn ingeschakeld
door The Hosts ten behoeve van de uitvoering
van enige opdracht, alsmede voor wiens
handelen of nalaten The Hosts aansprakelijk
zou zijn, tenzij expliciet uitgesloten in deze
algemene voorwaarden.
2.4 Door terhandstelling en aanvaarding van deze
algemene voorwaarden geven Opdrachtgever
en Opdrachtnemer aan kennis te hebben
genomen van en in te stemmen met deze
algemene voorwaarden. Deze voorwaarden
zijn onlosmakelijk onderdeel van de
Overeenkomst en zijn op de website
gepubliceerd.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige
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bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nietige of
vernietigde bepalingen zullen door The Hosts
vervangen worden, waarbij voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt
genomen.
2.6 The Hosts behoudt zich het recht voor om
wijzigingen en/of toevoegingen aan te brengen
aan deze algemene voorwaarden en zal de
partijen op de hoogte stellen van zulke
wijzigingen. Eenieder der partijen mag binnen
14 dagen na terhandstelling van die wijzigingen
en/of toevoegingen van deze algemene
voorwaarden schriftelijk bezwaar aantekenen
indien de desbetreffende partij niet akkoord
gaat met zulke wijzigingen en/of toevoegingen.
3. De Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen
offertes, de Vergoeding en alle informatie over
een Opdracht zijdens de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, alsmede over de Concepten,
welke door The Hosts aan de Opdrachtgever
worden verstrekt, worden ten alle tijden
vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
Alle aanbiedingen gelden zeven dagen of
zolang schriftelijk is overeengekomen.
3.2 In iedere Overeenkomst wordt de hoogte van
de Vergoeding van de Opdrachtnemer
gespecificeerd.
De
vergoeding
van
Opdrachtnemer kan per Opdracht verschillen
en zal worden gespecificeerd in de
Overeenkomst.
3.3 De Opdracht wordt een definitieve
Overeenkomst wanneer de Opdrachtgever
schriftelijk de boeking bevestigd bij The Hosts
en zodra de Opdrachtnemer de Opdracht aan
The Hosts definitief schriftelijk bevestigd. De
Vergoeding kan niet meer gewijzigd worden na
het moment van bevestiging door de
Opdrachtnemer.
3.4 De Opdrachtnemer verbindt zich tot het
verlenen van de overeengekomen diensten op
de overeengekomen data. Opdrachtgever
verbindt zich op de overeengekomen data de
Opdracht af te nemen. De Opdrachtgever
verbindt zich tevens tot de betaling aan The
Hosts voor de verleende diensten door de
Opdrachtnemer en aan The Hosts. The Hosts
kan de Opdrachtnemer wel voorstellen voor,
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3.5

3.6

3.7

3.8

doch geenszins verbinden tot een Opdracht
zonder instemming van de Opdrachtnemer.
Indien een Overeenkomst tot stand is
gekomen, gaat Opdrachtnemer alsook de
Opdrachtgever expliciet akkoord met het
hanteren van de tarieven zoals genoemd in de
Overeenkomst.
De Opdracht wordt aangeboden door de
Opdrachtgever en niet door The Hosts. Tenzij
anders
mondeling,
hetzij
schriftelijk,
medegedeeld, wordt de Opdracht uitgevoerd
door de Opdrachtnemer en niet door The
Hosts.
The Hosts zal zich er redelijkerwijs voor
inspannen, dat de Opdrachtnemer, de
benodigde documenten van Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld, alsook de
benodigde documenten van Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer ter
beschikking worden gesteld. The Hosts is niet
aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter
beschikking stellen van bedoelde informatie of
onjuisTheid of onvolledigheid van bedoelde
informatie.
Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn
niet bindend voor The Hosts, noch voor de
Opdrachtgever.

4 Verplichtingen Opdrachtnemer
4.1 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan diens
Vergoeding en onkostenvergoeding aan
derden, waaronder andere opdrachtnemers
van The Hosts, bekend te maken.
4.2 Opdrachtnemer zal ten alle tijden ervoor
zorgen dat hij/zij op tijd, verzorgd en
enthousiast de Opdracht verzorgd. Voor de
laatste repetities (tech-run) op de locatie van
een Opdracht is zwarte kleding verplicht.
4.3 Kleding en kapsels tijdens optredens worden
door Opdrachtgever bepaald en mogen in geen
enkel opzicht veranderd worden zonder
voorafgaande (schriftelijke) toestemming van
of namens The Hosts of Opdrachtgever.
4.4 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan
kostuums elders dan op het toneel en
gedurende de kortste weg van en naar het
podium of werkvloer te dragen.
4.5 Toilet- en schminkartikelen zijn voor rekening
van Opdrachtnemer tenzij anders wordt
vermeld in de Overeenkomst.
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4.6 Opdrachtnemer is verplicht de kleding in goede
staat te houden en is voor door hem/haar
gemaakte opzettelijke schade aan de kostuums
aansprakelijk.
5 Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever informeert The Hosts tijdig voor
de Opdracht schriftelijk over alle informatie die
benodigd is voor de Opdracht, waaronder maar
niet uitsluitend tot de locatie, tijdsbestek,
routebeschrijving, naam en telefoonnummer
van de contactpersoon ter plaatse.
5.2 Opdrachtgever zal met betrekking tot de
Opdracht gelijk of vergelijkbaar aan de
Opdracht van The Hosts niet aan een derde
enige opdracht (doen) geven, dan wel
dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst, behoudens
na de voorafgaande schriftelijke toestemming
van The Hosts.
5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de
schriftelijke toestemming van The Hosts, haar
verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan derden.
5.4 De Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor
een veilige werkomgeving die voldoet aan alle
wettelijke eisen.
5.5 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor
eigen rekening en risico en zonder dat hieraan
nadere kosten voor The Hosts verbonden zijn in
verband met het optreden van de
Opdrachtnemer en de Opdracht, dat de
onderstaande door Opdrachtgever volledig
worden nageleefd en dat:
a. ten behoeve van het optreden
deugdelijke professionele geluids- en
lichtapparatuur
en
geluidsen
lichttechnici beschikbaar zijn, tenzij
anders overeengekomen;
b. indien overeengekomen, met een zgn.
unieke
sleutel
af
te
sluiten
kleedaccommodaties
voor
de
Opdrachtnemer en medewerkers van de
Opdrachtnemer in de directe nabijheid
van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1
uur voor aanvang van het optreden tot 1
uur na afloop van het optreden;
c. de kleedaccommodaties zijn voorzien van
licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel,
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stromend water, schone handdoeken,
kledingrek en stopcontacten 220V;
d. in de kleedaccommodaties en/of de
gezamenlijke
ruimtes
voldoende
frisdranken, mineraalwater, Thee en
koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
e. een
deugdelijk
podium
en
de
noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen
beschikbaar zijn;
f. in het geval van een openlucht optreden
een podium aanwezig is en dat dit podium
deugdelijk, afgeschermd en overdekt is,
opdat
de
weersomstandigheden
redelijkerwijs geen schade kunnen
toebrengen aan de Opdrachtnemer en
andere personen;
g. de Opdrachtnemer de afstand tussen
kleedkamer en podium ongestoord en
veilig kan afleggen;
h. indien blijkt dat de populariteit van de
Opdrachtnemer op de datum van de
Opdracht aanzienlijk is gestegen ten
opzichte van het tijdstip van het aangaan
van de Overeenkomst, kan The Hosts
redelijkerwijs een naar de huidige situatie
aangepaste Overeenkomst verlangen;
i. de
Opdrachtnemer
de
Opdracht
verantwoord
en
onder
veilige
omstandigheden kan uitvoeren met
inachtneming van de RIVM richtlijnen
omtrent Covid-19;
j. Opdrachtgever niet meer dan het
overeengekomen en niet meer dan het
door
de
bevoegde
autoriteiten
toegestane aantal bezoekers zal toelaten
in/op de locatie van het evenement en dat
Opdrachtgever zal zorg dragen voor
voldoende bruikbare nooduitgangen,
brandblusmiddelen, barriers en andere
veiligheidsmaatregelen;
k. er in de directe nabijheid van het podium
parkeergelegenheid
is
voor
de
Opdrachtnemer en de medewerkers van
The Hosts;
l. Opdrachtgever hooguit 5 introducees van
de Opdrachtnemer en hooguit 5
introducees van The Hosts gratis toegang
zal verschaffen tot de Opdracht;
m. Opdrachtgever in verband met het
optreden, het evenement en het
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voorgaande de redelijke aanwijzingen van
The Hosts opvolgt.
5.6 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor
het organiseren van de Opdracht en de
Opdracht vereiste vergunningen en garandeert
dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle
hierop betrekking hebbende wettelijke
verplichtingen en overige daarmee gelijk te
stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor
zorgdragen, dat door de Opdracht niet in strijd
wordt gehandeld met wettelijke bepalingen,
verordeningen
of
andere
overheidsvoorschriften.
Opdrachtgever
vrijwaart The Hosts van alle aanspraken ter
zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes
dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan
The Hosts vergoeden iedere schade, de kosten
van juridische bijstand hierin mede begrepen,
die verband houdt met bedoelde aanspraken.
5.7 Teneinde ieder misverstand te vermijden,
verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (a)
de Opdracht geheel en al voor haar eigen risico
wordt georganiseerd en plaatsvindt, (b) dat
ieder eventueel verlies als gevolg van de
Opdracht geheel en al voor eigen risico van
Opdrachtgever zal zijn en (c) dat alle kosten
gemoeid met het uitvoeren van de Opdracht
door de Opdrachtnemer en de Opdracht zelf
uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever
zijn.
5.8 Indien Opdrachtgever enige verplichting of
garantie zoals hiervoor in dit artikel bepaald,
niet of niet naar behoren nakomt of schendt,
dan zullen The Hosts en Opdrachtnemer,
onverminderd ieder ander aan hen toekomend
recht, het recht hebben om de Opdracht op te
schorten of, indien de Opdracht reeds is
aangevangen, de Opdracht te staken, totdat
Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar
behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft
tekortschieten in de nakoming van haar
verplichtingen en de Opdrachtnemer op die
grond het optreden langer dan 1,5 uur, dan wel
een redelijke termijn na het overeengekomen
aanvangstijdstip of het tijdstip waarop de
Opdracht is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt,
dan is de Opdracht gerechtigd om de Opdracht
geen (verdere) doorgang te laten vinden,
onverminderd
de
verplichting
van
Opdrachtgever om al zijn verplichtingen,
waaronder zijn verplichting tot betaling van de
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overeengekomen Vergoeding, onverkort na te
komen en onverminderd het recht van de
Opdrachtnemer
en
The
Hosts
op
schadevergoeding.
6 Betaling:
6.1 De Opdrachtgever zal de betaling voldoen
binnen 14 dagen na verzending van de factuur
aan de Opdrachtgever door The Hosts. Betaling
van de factuur, of het langer dan 14 dagen
onbetwist houden daarvan, veronderstelt
acceptatie van de daarmee corresponderende
werkzaamheden.
6.2 The Hosts is gerechtigd vanaf de datum dat de
Opdrachtgever in verzuim is een rente te
berekenen van 1% per maand of gedeelte van
een maand. Bovendien is The Hosts gerechtigd
de buitengerechtelijke kosten gepaard met het
niet of niet tijdig betalen door de
Opdrachtgever over het bedrag van de
Overeenkomst in rekening te brengen.
6.3 Na voltooiing van de Opdracht, verstuurt
Opdrachtnemer
diens
factuur
onder
vermelding
van
het
desbetreffende
referentienummer aan facturen@Thehosts.nl.
De factuur zal de overeengekomen vergoeding
vermelden en niet afwijken van de
overeengekomen Opdracht. De factuur zal
binnen 30 dagen na ontvangst door The Hosts
betaald worden, mits de Opdrachtgever de
factuur heeft voltooid alsook de factuur correct
is.
6.4 The Hosts vergoedt aan Opdrachtnemer de
onkosten die zijn verbonden aan de uitvoering
van de Opdracht. Deze onkosten dienen
gespecificeerd te zijn in de Overeenkomst.
Verwachte uitgaven voor onkosten dienen
voorafgaand de Overeenkomst te worden
voorgelegd aan The Hosts en zullen onderdeel
vormen van de Overeenkomst met de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is
gehouden deugdelijke bewijsstukken van de
gemaakte onkosten aan te leveren aan The
Hosts.
7 Annulering
7.1 Indien Opdrachtnemer de afgesproken
Opdracht niet nakomt, zonder een geldige
reden is The Hosts genoodzaakt de
Overeenkomst
per
direct
tussen
Opdrachtnemer en The Hosts te beëindigen. De
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schade die voortvloeit door de niet-nakoming
van Opdrachtnemer zal verhaald worden op
Opdrachtnemer.
7.2 Indien een ieder der partijen, hetzij
Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer, de
bevestigde Opdracht in meer dan 7 dagen voor
aanvang van de Opdracht annuleert, dan zijn er
geen kosten verbonden aan de annulering.
Voor annulering tussen 7 dagen en 48 uur voor
aanvang van de Opdracht is de annulerende
partij 50% van de overeengekomen vergoeding
verschuldigd. Voor annulering van een ieder
der partijen, hetzij Opdrachtnemer en/of
Opdrachtgever, binnen 48 uur is de
annulerende partij de gehele overeengekomen
vergoeding en alle overige bijkomende kosten
verschuldigd.
7.3 Indien de Opdracht niet kan doorgaan of komt
te vervallen en de Opdrachtgever geen gebruik
maakt van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer, is The Hosts geen vergoeding
verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan
reeds verricht zijn, zullen naar rato worden
vergoed.
7.4 Mocht de Opdrachtnemer ziek zijn, zal hij/zij dit
uiterlijk de avond van te voren te melden bij
The Hosts. De Opdrachtnemer is verplicht om
vervanging te verzorgen. The Hosts zal zich
inspannen, maar is niet verplicht, om de
Opdrachtnemer te assisteren om vervanging te
verzorgen.
8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle
door The Hosts ontwikkelde en uitgewerkte
Concepten ten behoeve van een (onderdeel
van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever
worden gepresenteerd en/of ter beschikking
worden gesteld en/of door de Opdrachtnemer
worden uitgevoerd, waaronder begrepen
maar niet uitsluitend begrepen offertes,
documentatie, ontwerpen, concepten, spellen,
choreografieën, arrangementen, teksten en
ontwerpen en/of andere (schriftelijke)
uitwerkingen, berusten uitsluitend bij The
Hosts. Het is de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
The Hosts van voornoemde intellectuele
eigendommen gebruik te maken of de inhoud
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

hiervan aan derden kenbaar te maken, tenzij
anders overeengekomen.
De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever
erkennen dat zij enkel het exclusieve,
herroepelijke en eenmalige recht verkrijgen om
enkel gebruik te maken van de intellectuele
eigendomsrechten van The Hosts ten behoeve
van de Opdracht.
Een ieder der partijen gaat nadrukkelijk ermee
akkoord dat enige achtergrond intellectuele
eigendomsrechten exclusief toebehoren aan
die partij die eigenaar is van die rechten. Het is
een ieder der partijen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
desbetreffende partij niet toegestaan de
merken en/of logos en/of andere
herkenningstekens van de desbetreffende
partij of een aan haar gelieerde onderneming
openbaar te maken, mits anders schriftelijk
overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, verstrekt de
Opdrachtnemer aan The Hosts het exclusieve
recht om het door Opdrachtnemer
aangeleverde beeldmateriaal en andere
persoonsgegevens te gebruiken, te dupliceren
en te distribueren. De Opdrachtnemer
verklaart gerechtigd zijn om het aangeleverde
beeldmateriaal te delen met The Hosts.
The Hosts en Opdrachtgever verkrijgen
expliciet het recht om het portretrecht van de
Opdrachtnemer
zonder
beperking
te
gebruiken,
publiceren,
dupliceren
en
distribueren, zoals overeengekomen in de
Overeenkomst, en zullen de Opdrachtnemer
voorzien van een redelijke vergoeding voor het
verkrijgen van het portretrecht. De
Opdrachtnemer vrijwaart The Hosts en de
Opdrachtgever van elke vorm van aanspraak op
het portretrecht van de Opdrachtnemer.
Het is een ieder der partijen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
desbetreffende partij niet toegestaan de
merken
en/of
logos
en/of
andere
herkenningstekens van de desbetreffende
partij of een aan haar gelieerde onderneming
openbaar te maken, mits anders schriftelijk
overeengekomen.

9 Databescherming
9.1 De persoonsgegevens van de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer worden verwerkt conform de
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Algemene Verordening Persoonsgegevens. De
persoonsgegevens worden gebruikt ter
uitvoering van de Opdracht. The Hosts is in
geen enkele zin verantwoordelijk voor de
juisTheid van de aangeleverde gegevens die
gepubliceerd worden op de website, of gedeeld
worden met Opdrachtgever en/of de
Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht.
10 Exclusiviteit
10.1 Het is een ieder der partijen, hetzij
Opdrachtgever alsook Opdrachtnemer, niet
toegestaan
om
zonder
voorafgaande
schriftelijke goedkeuring of buiten medeweten
van The Hosts, na éénmaal met elkaar door The
Hosts in contact gebracht, elkaar direct of
indirect te benaderen of contracteren voor
eventuele nieuwe opdrachten en/of voor de
financiële afwikkeling van de Opdracht. Indien
zulks toch geschiedt is Opdrachtgever
tweemaal het bedrag aan The Hosts
verschuldigd dat betaald had dienen te worden
indien de overeenkomsten via The Hosts waren
gesloten. De Opdrachtnemer alsmede de
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
schade voortvloeiende uit de misgelopen
opdrachten. Voor opdrachten die voortvloeien
uit een Opdracht geldt eveneens het
bovenstaande.
11 Vertrouwelijkheid
11.1 Eenieder der partijen, zowel Opdrachtnemer
als Opdrachtgever, zal het bestaan, de aard en
de inhoud van de Overeenkomst en Opdracht
geheimhouden en niets daaromtrent openbaar
maken zonder schriftelijke toestemming van
The
Hosts.
De
Opdrachtnemer
en
Opdrachtgever verbinden zich om alle
gegevens en informatie betreffende of
samenhangende met de klanten, producten,
diensten, bedrijfsvoering en organisatie van
The Hosts, die The Hosts in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst of Opdracht
ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen,
geheim te houden en voor geen ander doel te
gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt. Bij
overtreding van enige verplichting van The
Hosts ingevolge het bepaalde in deze artikelen
is The Hosts, zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is, voor iedere overtreding een bedrag
van €5.000,- aan The Hosts verschuldigd,
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onverminderd enig ander aan The Hosts
toekomend recht zoals het recht op
schadevergoeding.
11.2 Tenzij
anders
overeengekomen,
is
Opdrachtnemer is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van The Hosts op
enige wijze in de publiciteit te treden met
betrekking tot de Opdracht. De Opdrachtnemer
is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van The Hosts op enige wijze te
verwijzen naar The Hosts als klant of gebruik te
maken van het logo, naam en/of huisstijl van
The Hosts en Opdrachtgever.
12 Aansprakelijkheid
12.1The Hosts is niet aansprakelijk voor enige
schade, letsel en/of kosten van welke aard ook
van de Opdrachtgever, Opdrachtnemer of van
derden, behalve als gevolg van opzet en grove
schuld, zulks aan te tonen door Opdrachtnemer
of Opdrachtgever, die gedurende de Opdracht
of in verband met de Opdracht zijn ontstaan.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren
The Hosts uitdrukkelijk voor iedere vordering
ook door of vanwege derden.
12.2 The Hosts is niet aansprakelijk voor enige
schade van Opdrachtgever of van derden die
Opdrachtnemer
tijdens
de
Opdracht
aanbrengt. The Hosts is ook niet aansprakelijk
voor enige schade van Opdrachtgever voor het
door een Opdrachtnemer tekortschieten in de
nakoming van één of meer van zijn/haar
verplichtingen
uit
hoofde
van
de
Overeenkomst, bijvoorbeeld het niet of
gebrekkig presteren door de Opdrachtnemer,
wangedrag door de Opdrachtnemer, of
wanneer Opdrachtnemer er aantoonbaar
anders uitziet dan hoe de Opdrachtgever
redelijkerwijs
had
verwacht.
De
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle
schade die het gevolg is van iedere vorm van
verzuim van of door de Opdrachtnemer tot de
hoogte van de Opdracht. The Hosts is te allen
tijde gerechtigd een na het intreden van het
verzuim aangeboden nakoming te weigeren.
12.3 The Hosts zal op geen enkele wijze
aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade
aan de persoonlijke eigendommen van de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is
aansprakelijk voor alle schade van The Hosts als
gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging
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van goederen van The Hosts en/of goederen
van de medewerkers van The Hosts en/of
goederen van andere wederpartijen zoals
opdrachtgevers van The Hosts en/of hun
medewerkers, voor zover deze schade het
gevolg is van enig handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer.
12.4Indien The Hosts uit hoofde van toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst aansprakelijk zou zijn voor enige
schade, geleden door de Opdrachtgever,
Opdrachtnemer en/of derden, dan blijft deze
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de
Opdracht.
12.5 Indien The Hosts door niet-toerekenbare
tekortkoming verhinderd is de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk na te komen is The Hosts
gerechtigd deze, voor zover nog niet
uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te
schorten totdat uitvoering wel mogelijk is,
zonder dat The Hosts op enige wijze
aansprakelijk kan worden gesteld door de
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De
Opdrachtgever is in zodanig geval in ieder geval
aan The Hosts het reeds uitgevoerde gedeelte
van de Overeenkomst door Opdrachtnemer
verschuldigd.
12.6 Wanneer het opgeschorte deel van de
Overeenkomst later is uitgevoerd, is
Opdrachtgever aan The Hosts het gehele
bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Indien
de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is,
is The Hosts gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
12.7 Onder niet-toerekenbare tekortkoming voor
The Hosts is hier te verstaan: iedere
redelijkerwijze voor The Hosts niet
voorzienbare omstandigheid, waardoor de
Opdracht geheel of gedeeltelijk niet of niet op
het overeengekomen tijdstip of op de
overeengekomen wijze kan plaatsvinden.
12.8 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt
onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar,
daden van terrorisme, oproer, belemmerende
maatregelen zowel
van
binnenlandse
en buitenlandse overheden, brand, stakingen,
schade en/of storingen aan apparatuur
en/of apparatuurbesturingssystemen, epidemieën,
stremming/staking van vervoer, overstroming,
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uitsluitingen, sabotage,
ziekte
en/of
arbeidsongeschikTheid
van
een
Opdrachtnemer en in het algemeen alle
onvoorziene omstandigheden,
zowel
in binnenland als in buitenland, ten gevolge
waarvan
naleving
der
Overeenkomst
redelijkerwijs niet meer van The Hosts kan
worden gevergd. Het niet verkrijgen van enige
noodzakelijke vergunning of onTheffingen aan
de zijde van de Opdrachtgever levert voor de
Opdrachtgever géén overmacht op.
12.9The Hosts aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de door de Opdrachtgever reeds
gemaakte kosten, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot premies voor verzekeringen,
indien een Opdracht niet kan doorgaan.
12.10 In gevallen waarin de Opdrachtgever en/of
Opdrachtnemer diens verplichtingen jegens
The Hosts niet nakomt, is hij in gebreke zonder
dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien de
Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer in
gebreke is, dient hij alle door The Hosts
gemaakte kosten, gerechtelijke zowel
als buitengerechtelijke, te vergoeden.
12.11 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn zelf
individueel verantwoordelijk voor het afdragen
van belastingen en/of sociale premies,
volksverzekeringen,
fiscus
en/of
bedrijfsvereniging.
Opdrachtnemer
en
Opdrachtgever vrijwaren The Hosts van alle
aanspraken van derden, inclusief van dienszelf,
van welke aard dan ook in dat kader. Mocht de
fiscus en/of bedrijfsvereniging op enig moment
concluderen dat inhouding en/of afdracht ten
onrechte achterwege is gebleven, dan is The
Hosts gerechtigd alle daaruit voortvloeiende
kosten, inclusief, maar niet beperkt tot (fiscale)
naheffingen, rente, boetes en kosten van
juridische bijstand op Opdrachtnemer te
verhalen.
13 Ontbinding
13.1 The Hosts is gerechtigd om de Overeenkomst
met Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zonder
dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de
verdere uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten, indien:
a. De wederpartij in verzuim is met de
nakoming van enige verplichting, welke
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voor hem uit de Overeenkomst mocht
voortvloeien;
b. De wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard en/of tot aanvraag
daarvan wordt overgegaan;
c. De wederpartij surseance van betaling
aanvraagt;
d. De wederpartij onder curatele wordt
gesteld;
e. de rechtspersoon van Opdrachtgever
wordt ontbonden of de onderneming
van Opdrachtgever wordt geliquideerd.
15 Geschilbeslechting
15.1 Op de door The Hosts gesloten
Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
altijd het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Bij alle geschillen, welke direct of indirect
voortkomen uit de door The Hosts en de
wederpartij gesloten Overeenkomst, is
exclusief de rechtbank Amsterdam bevoegd
kennis te nemen van het geschil.
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