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Algemene voorwaarden
ALGEMEEN
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

onder “opdrachtgever”: de (rechts)persoon, die aan 'Revelation Events’ een opdracht tot de
uitvoering van de in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden verstrekt.
onder “huurder”: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, in het geval dat opdrachtgever,
in het kader van de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst, (mede) roerende zaken
van Revelation Events huurt.
onder “Revelation Events”: Revelation Events B.V. (KvK nummer 57838844), en aan deze
rechtspersoon gelieerde (rechts)personen en vennootschappen, welke zich jegens
opdrachtgever hebben verbonden tot de uitvoering van de in de overeenkomst bepaalde
werkzaamheden of andersoortige verplichtingen, dan wel zich -in het offertestadium- bereid
heeft verklaard zich daartoe te verbinden.
onder “overeenkomst”: het geheel van afspraken tussen opdrachtgever en Revelation Events
waarin de door in opdracht van opdrachtgever door Revelation Events uit te voeren
werkzaamheden en / of te verhuren zaken staan beschreven
onder “artiest”: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in
groepsverband, die zich jegens Revelation Events tot het geven/ doen / verzorgen van een
optreden heeft verbonden.
onder “productiedatum”: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door
Revelation Events te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
onder “locatie/tijd”: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een
(gedeelte van een) evenement.
onder “uitkoopsom”: de all in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door Revelation
Events uit te voeren opdracht waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen
(uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.
onder “het gehuurde”: de roerende zaken die op basis van de overeenkomst door Revelation
Events aan opdrachtgever (/huurder) op huurbasis ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met
Revelation Events.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts
indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Revelation Events schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten.
3.2 Offertes van Revelation events zijn vrijblijvend, ook indien daar een termijn in is gesteld.
Revelation Events is gerechtigd de offerte aan te passen of te wijzigen.
3.3 Offertes van Revelation Events hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte een
afwijkende termijn vermeldt. Na verloop van deze termijn vervalt het aanbod, behoudens
wanneer Revelation Events het aanbod alsnog nadrukkelijk gestand doet,
3.4 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Revelation Events, dan wel
nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.
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Artikel 4 - Uitvoering van een overeenkomst
4.1 Revelation Events zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en
voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst termijnen voor nakoming worden
overeengekomen, gelden die termijnen slechts indicatief en bij benadering. Termijnen ten
aanzien van nakoming door Revelation Events zijn niet fataal, tenzij nadrukkelijk anders wordt
overeengekomen.
4.3 Opdrachtgever zorgt voor zijn rekening voor de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde toegang tot het gebouw en/ of het terrein, en voor voorzieningen als water gas en
elektra en voorkomt hinderlijke aanwezigheid van derden op de locatie van de uitvoering van de
opdracht.
4.4 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen zorgt opdrachtgever gedurende de uitvoering
van de opdracht, voor zijn rekening voor voldoende eten en drinken en – zo nodig – voor
onderkomen voor het personeel / de ondergeschikten van Revelation Events.
4.5 Indien opdrachtgever naar het enkele oordeel van Revelation Events, niet, of niet afdoende
heeft voldaan aan de in artikel 4.3 of 4.4 neergelegde verplichtingen, is Revelation Events
gerechtigd zelf aan die verplichtingen van opdrachtgever uitvoering te geven en de kosten op
opdrachtgever te verhalen.
4.6 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan
Revelation Events medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak
dan ook.
4.7 Revelation Events heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien
een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan
worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht
ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Revelation
Events is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra
hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en vergunningen die
benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, waaronder inbegrepen auteursrechten.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een
krachtens een overeenkomst door Revelation Events georganiseerd of uitgevoerd evenement.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van
bezoekers, artiesten en overige bij de uitvoering, of het onderwerp van de opdracht betrokken
derden en het voldoen aan daaraan van overheidswege gestelde of te stellen eisen.
5.4 Opdrachtgever dient op eigen kosten te zorgen voor de benodigde maatregelen in dat kader.
Tevens geldt de verantwoordelijkheid van opdrachtgever voor de voorziening van de in het
kader van die veiligheid te verstrekken informatie aan de betrokken partijen, waaronder de
bezoekers van het betreffende evenement.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart Revelation Events voor eventuele aanspraken van derden in het kader
van het bepaalde in dit artikel.
5.6 Indien naar de mening van Revelation Events de genomen of te nemen veiligheidmaatregelen
niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, is Revelation Events gerechtigd om aanvullende
maatregelen te eisen. Tenzij ander wordt overeengekomen, blijft opdrachtgever niettemin
eindverantwoordelijk voor de veiligheid en de in dat kader te nemen of genomen maatregelen.
5.7 Indien opdrachtgever - naar het enkele oordeel van Revelation Events - onvoldoende
maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een opdracht te garanderen, is Revelation
Events gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te staken zonder dat
opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met
Revelation Events overeengekomen prijs.
Artikel 6 – Prijzen / honorarium
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6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

Indien niet anders is overeengekomen gelden de geoffreerde of overeengekomen prijzen
exclusief B.T.W, verzekering, vervoer en eventueel door de overheid te heffen rechten of
belastingen.
Prijzen gelden onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Opdrachtgever kan aan dergelijke
foutieve prijsopgaven geen rechten ontlenen.
Indien door gewijzigde omstandigheden, zoals weersomstandigheden, wijzigingen in fabrieksof importeursprijzen, wijzigingen in valutakoersen of belastingtarieven et cetera, additionele
kosten moeten worden gemaakt, komen die kosten voor rekening van opdrachtgever.
Indien de omvang van de overeengekomen werkzaamheden toeneemt ten gevolge van
incomplete of foutieve informatievoorziening van opdrachtgever aan Revelation Events, dan wel
ten gevolge van gewijzigde of additionele eisen van opdrachtgever, dan is Revelation Events
gerechtigd om die werkzaamheden in rekening te brengen bij opdrachtgever en is
opdrachtgever die meerprijs dus verschuldigd aan Revelation Events.
Kosten, meerwerk, of gederfde inkomsten voor Revelation Events, ten gevolge van vertraging
van de uitvoering, welke vertraging aan opdrachtgever toe te rekenen is, dan wel voor risico van
opdrachtgever dient te komen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

HUUR/ VERHUUR
Artikel 7 – Risico
Vanaf het moment van bezitsoverdracht van de door huurder gehuurde onroerende zaken is het
gehuurde en (de gevolgen van) het gebruik van het gehuurde voor risico van huurder, onverminderd
het bepaalde in artikel 11.
Artikel 8 – Staat van het gehuurde
Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande aan, of tijdens de bezitsoverdracht te
controleren en/ of te laten controleren. Indien huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het
uitvoeren van de controle zonder op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht
in deugdelijke, goede - en onbeschadigde staat door hem te zijn ontvangen. Dit geldt niet voor
defecten die niet in redelijkheid middels een globale controle door huurder te constateren waren en
onmiskenbaar voor aanvang van de huur aanwezig moeten zijn geweest.
Artikel 9 – Goed huurderschap
9.1 Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. Huurder dient het gehuurde
te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van het gehuurde en dient
aanwijzingen van Revelation Events en diens werknemers, of uitdrukkelijk namens Revelation
Events gemachtigde derden, nauwgezet op te volgen en het gehuurde doelmatig te beveiligen
en anderszins voor beschadiging of diefstal te behoeden.
9.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in gebruik te geven of
anderszins aan een derde ter beschikking te stellen, anders dan voor het doel waarvoor de
roerende zaak wordt gehuurd.
9.3 Het is huurder voorts verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren, door
een andere partij dan Revelation Events, of een uitdrukkelijk door Revelation Events
aangewezen derde.
Artikel 10 – Retourneren gehuurde
10.1 Huurder dient het gehuurde op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plek aan
Revelation Events te retourneren dan wel ter beschikking te stellen. Het gehuurde dient bij
retournering in voldoende mate te zijn gereinigd en - voor zover van toepassing - op
voorgeschreven wijze worden verpakt en vervoerd.
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10.2 De huurperiode eindigt nadat een medewerker van Revelation Events het gehuurde heeft
gecontroleerd en een retourbon heeft getekend ten bewijze van ontvangst, dan wel op andere
wijze onmiskenbaar een goedkeuring heeft gegeven ten aanzien van de beëindiging van de
huurovereenkomst/ huurperiode. Dit laatste is ter enkele beoordeling van Revelation Events.
10.3 Wanneer de overeengekomen huurperiode wordt overschreden berekent Revelation Events de
daghuur (indien van toepassing) van het gehuurde aan huurder door. Voor zover de
huurperiode met meer dan twee dagen is overschreden wordt de huursom, inclusief de extra
huurdagen, verhoogd met 25%.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid in het geval van huur / verhuur
11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 is huurder aansprakelijk voor alle schade aan het
gehuurde, welke is ontstaan tijdens de huur(periode). Voorts is huurder aansprakelijk voor
schade voor Revelation Events ten gevolge van vermissing, verduistering diefstal of teniet gaan
van het gehuurde tijdens de huurperiode. Elke schade aan het gehuurde, alsook, vermissing,
verduistering, diefstal of het tenietgaan van het gehuurde, dient na ontdekking onverwijld aan
Revelation Events te worden medegedeeld.
11.2 In het geval het gehuurde beschadigd of - niet gereinigd - wordt geretourneerd, is huurder
voorts aansprakelijk voor alle door Revelation Events gemaakte of te maken reparatie- en
reinigingskosten, onverminderd het recht van Revelation Events tot het vorderen van
huurderving of andersoortige nadere schade.
11.3 Huurder is tevens aansprakelijk voor boetes, onkosten en schaden, ten gevolge van
handelingen of omissies in strijd met de gebruiksvoorschriften, dan wel in strijd met de
aanwijzingen omtrent het gebruik zijdens Revelation Events.
11.4 Huurder vrijwaart Revelation Events tegen alle aanspraken van derden, van welke aard
dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde, en is gehouden alle redelijke
kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan Revelation Events te vergoeden.
11.5 Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, tenzij dit
(bijvoorbeeld in geval van een huurder- consument) strijdig is met de wet.
11.6 Revelation Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
herstel of verandering van het gehuurde, verricht/ aangebracht door huurder of diens
ondergeschikten, hulppersonen of derden en is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van gebrekkige medewerking door huurder, of ten gevolge van gebruik van door huurder
voorgeschreven dan wel verstrekte materialen.
11.7 Revelation Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, (mede) ten
gevolge van door huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook indien deze via of
van derden afkomstig zijn.

VERVOLG ALGEMEEN
Artikel 12 - Opschorting / annulering
12.1 Revelation Events is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij
gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
12.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door Revelation Events uit te
voeren of te organiseren evenement uit te stellen of te annuleren.
12.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan Revelation Events
alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het
navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of
redelijkerwijs te verwachten honorarium van Revelation Events:
 in geval van uitstel of annulering in de periode tussen vier en twee weken voor de
productiedatum, 25% van dat honorarium;
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in geval van uitstel of annulering in de periode tussentwee weken en één week voor de
productiedatum, 50% van dat honorarium;
 in geval van uitstel of annulering in de laatste zeven dagen voor de productiedatum, 75 %
van dat honorarium.
12.3 Revelation Events behoud zich nadrukkelijk het recht voor om de werkelijke schade ten gevolge
van de annulering te vorderen indien de hoogte van die schade de in 12.3 van dit artikel
genoemde percentage van het honorarium overstijgt.Voorts vrijwaart opdrachtgever Revelation
Events voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor
zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering
van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane
meerkosten te voldoen.
12.5 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever van door Catering & Event Professionals te leveren
restauratieve/horeca diensten worden de uniforme voorwaarden horecabedrijven (UVH) van
Horeca Nederland gehanteerd. Opdrachtgever verklaart zich bekend en akkoord met de
toepasselijkheid en de inhoud daarvan.

Artikel 13 - Facturen, betalingen en voorschotten
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
13.2 Opdrachtgever wordt geacht na verloop van de in lid 1 genoemde, of de anders
overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in
verzuim te zijn.
13.3 Revelation Events is gerechtigd om een redelijk voorschot op de overeengekomen prijs te
verlangen. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na
factuurdatum en uiterlijk tien dagen voor productiedatum/ aanvangsdatum van de uitvoering van
de opdracht, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Revelation
Events is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, of haar verplichtingen zo mogelijk
op te schorten, onder gehoudenheid van opdrachtgever om Revelation Events volledig
schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de
volledige door Revelation Events aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor
volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten
honorarium. Voorts vrijwaart opdrachtgever Revelation Events in dat geval voor alle vorderingen
van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Een en ander met in achtneming
van het bepaalde in artikel 12.
13.4 Indien de opdracht het organiseren en of uitvoeren van een evenement betreft en de hoogte
van de eindfactuur (mede) afhankelijk is van het aantal deelnemers c.q. gasten, geldt nog het
volgende: Het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een
evenement bij Revelation Events bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De
eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen
veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van
rechtswege in verzuim is.
13.5 Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Revelation Events te melden.
13.6 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, heeft Revelation
Events het recht vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, onverminderd de aan
Revelation Events verder toekomende rechten. De hoogte van de rente is overeenkomstig die
van de wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van
12% per jaar.
13.7 Iedere verplichting van Opdrachtgever is terstond opeisbaar ingeval de klant surseance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of
(gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt
gelegd op zijn bezittingen.
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13.8 Door Revelation Events ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in artikel
17 bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente
en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de Klant anders
aangeeft.
13.9 Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Revelation Events afzonderlijk
worden gefactureerd.
13.10 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Revelation Events zijn
betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen
hij eventueel van Revelation Events te vorderen heeft.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Revelation Events is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die
rechtstreeks voortvloeit uit het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Revelation
Events, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Aansprakelijkheid voor
indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.
14.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Revelation Events beperkt tot het door de verzekeraar
van Revelation Events uit te keren bedrag. In het geval er geen verzekeringsuitkering
plaatsvindt is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het
evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Revelation Events.
14.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan ‘Revelation Events’
kenbaar te zijn gemaakt binnen vijf dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de
schade als met de aansprakelijkheid van ‘Revelation Events’ bekend is geworden of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding
van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis
waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij dwingendrechtelijke wetgeving een andere termijn
voorschrijft. In dat geval geldt de door de wetgever gestelde termijn.
14.4 Voor zover ‘Revelation Events’ voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is
van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van
een handelen of nalaten van deze derden niet aan ‘Revelation Events’ toegerekend kunnen
worden, althans, is Revelation Events niet aansprakelijk voor de in dat kader eventueel door
opdrachtgever te lijden schade. Onder genoemd handelen of nalaten van derden dient mede
verstaan te worden het niet of niet tijdig verschijnen van een artiest.
14.5 Revelation Events staat niet in voor de kwaliteit van een optreden van een artiest en is niet
aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden schade ten gevolge van een
tegenvallend optreden.
Artikel 15 – Overmacht
15.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden
toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel dienen in ieder geval, maar zeker niet uitsluitend te
worden verstaan de volgende situaties: situatie waarin nakoming onmogelijk of gebrekkig blijkt
ten gevolge van:
 het gebruik van specifiek door opdrachtgever voorgeschreven materialen of producten;
 weersomstandigheden, of overige omstandigheden waar Revelation Events gezien de
specifieke instructies van de opdrachtgever geen rekening mee kon houden;
extreme weersomstandigheden, waar Revelation Events als goed opdrachtnemer niet op
voorbereid had hoeven of kunnen zijn;
15.3 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan
de zijde van ‘Revelation Events’, is opdrachtgever aan ‘Revelation Events’ een alsdan in
overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door ‘Revelation Events’
gepresteerde.
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Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om in het kader van de overeenkomst al dan niet
uitgewerkte ideeën of voorstellen van ‘Revelation Events’ buiten ‘Revelation Events’ om zelf uit
te (laten) voeren of de uitvoering van een overeenkomst te kopiëren en te herhalen.
16.2 Zonder schriftelijke toestemming van ‘Revelation Events’ zullen geen geluids- en beeldopnamen
van een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd, of openbaar
worden gemaakt
16.3 Zonder de schriftelijke toestemming van ‘Revelation Events’ zullen geen geluidsdragers,
affiches, foto's of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een
evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden
verkocht, of anderszins openbaar worden gemaakt.
Artikel 17 – Gerechtelijke - en buitengerechtelijk kosten
Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door Revelation Events worden gemaakt teneinde nakoming
van de verplichtingen van opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 250,00,
waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd het recht van Revelation
Events op nakoming en verdere vergoeding van de schade. De kosten zijn verschuldigd vanaf het
moment waarop de vordering uit handen wordt gegeven, ongeacht of opdrachtgever daarvan op de
hoogte is. In het geval een betalingstermijn wordt overschreden en opdrachtgever door Revelation
Events wordt aangemaand, is Revelation Events gerechtigd € 10,00 administratiekosten in rekening te
brengen.
Artikel 18 – Duurovereenkomsten en opzegging
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeenkomst, die tussen partijen voortdurende
verbintenissen in het leven roept voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging dient te
geschieden middels een schriftelijke mededeling aan Revelation Events en met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden, niet eerder ingaande, dan op de dag na datum van ontvangst van die
mededeling. De opzegtermijn voor een consument opdrachtgever bedraagt - indien de overeenkomst
een jaar of langer heeft voortgeduurd - éénmaand.

Artikel 19 - Geschillen
19.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen zullen door partijen bij uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde
burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Revelation Events.

Artikel 20 - Conversie
Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of wordt verklaard, bijvoorbeeld op grond van het
rechterlijke oordeel dat de bepaling als onredelijk bezwarend heeft te gelden, dan wel op grond van
jurisprudentie, of wetgeving onrechtmatig of onwettig blijkt te zijn dan zal die bepaling zo mogelijk
worden vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt.
De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft met uitdrukkelijke instemming van
opdrachtgever ongewijzigd.

Artikel 21 - Kettingbeding
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Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is opdrachtgever verplicht deze
voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk
blijft tegenover Revelation Events voor hun verzuimen.

Artikel 22 - Hoofdelijkheid
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Revelation Events enerzijds en twee of meerdere
partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming
daarvan.

Artikel 23 - Rechtskracht
Onderhavige algemene voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Revelation
Events geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Artikel 24 – Waarborging privacy
Revelation Events hecht grote waarde aan de waarborging van de privacy van opdrachtgever.
Revelation Events verwerkt persoonsgegevens enkel met het doel om zo goed mogelijk aan haar
contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever te kunnen voldoen. Revelation Events verwerkt
geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens. Mocht verwerking van persoonsgegevens in de
twee laatstgenoemde categorieën in een specifieke situatie toch benodigd zijn, dan zal verwerking
uiteraard slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
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