ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN BLUE SKY ENTERTAINMENT GEVESTIGD TE ROTTERDAM
1. Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van
toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend
indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de
overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al
geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien wij overgaan tot
prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht
de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
2. Overeengekomen tijdstippen
Door ons opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van
onze verplichtingen dienen wij uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund
om alsnog na te komen.
2. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden om onze facturen uiterlijk op de 14e dag na de
factuurdatum in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques te voldoen.
De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen.
Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven
hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.
Wij zijn steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een
waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van
zijn (verdere) betalingsverplichtingen.
Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt,
waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%
van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.
6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen
gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of
enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
Onze aansprakelijkheid is per opdracht beperkt tot de betreffende contractsom exclusief omzetbelasting.
De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van personeelsleden van de opdrachtgever en derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op
enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde goederen c.q. onze uitvoering van de prestatie.
Op de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en de vrijwaring in dit artikel zullen wij geen beroep doen indien de
betreffende schade respectievelijk de betreffende aanspraak is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons dan wel van
ons leidinggevend personeel.
Voor rekening en risico van de opdrachtgever, komen te allen tijde de gevolgen van het geheel of gedeeltelijk niet of niettijdig verschijnen van deelnemers of een anderszins verminderde deelname.
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12. Uitvoering door derden
Indien wij bij de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik (doen) maken
van diensten of zaken van door ons ingeschakelde derden, waartoe wij te allen tijde gerechtigd
zijn, zullen wij nimmer tot verdergaande verplichtingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan
waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen. Wij zullen de opdrachtgever op
zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde contractuele (aansprakelijkheids)bepalingen
van deze derden.
13. Overmacht
In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval
van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming
van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in
redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer;
mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotseling
excessieve ziekte van personeel; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijven van vergunning of andere noodzakelijke
toestemming van overheidswege; politie-ingrijpen, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden;
brand; vorst; weersomstandigheden die uitvoering van de betreffende activiteit redelijkerwijs verhinderen (zoals windkracht
7 en meer bij zeilcharters), aardbeving en overstroming, andere natuurrampen.
14. Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met
ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:
de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en
zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
15. Geschillen
Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
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