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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 

  
Art. 1 Algemeen  

Op alle door EVENTS4BUSINESS en/of haar medewerkers op grond van een 
overeenkomst met OPDRACHTGEVER uit te voeren opdrachten zijn de onderhavige 
algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van en wijzigingen in deze 
voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele 
afwijkende voorwaarden van de OPDRACHTGEVER worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
  
Art. 2 Partijen  

1. Alle opdrachten van OPDRACHTGEVER worden uitsluitend beschouwd als aan 
EVENTS4BUSINESS gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat 
een opdracht door een bepaalde persoon, die aan EVENTS4BUSINESS is verbonden, 
wordt uitgevoerd. EVENTS4BUSINESS sluit uitdrukkelijk de werking van artikelen 7:404, 
7:407 lid 2 en 7:409 B.W. uit. 
 
2. De medewerkers van EVENTS4BUSINESS verrichten hun werkzaamheden in goed 
overleg met de OPDRACHTGEVER, maar tevens naar eigen inzicht. Er bestaat geen 
gezagsverhouding c.q. ondergeschiktheid van de betrokken medewerker ten opzichte van 
de OPDRACHTGEVER. Voor eventuele klachten omtrent de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden dient de OPDRACHTGEVER zich tot de directie van EVENTS4BUSINESS 
te wenden. Indien OPDRACHTGEVER vervanging van de betrokken medewerker verlangt, 
geeft EVENTS4BUSINESS hieraan zoveel mogelijk gevolg, met dien verstande dat de 
kosten die verband houden met de overdracht van werkzaamheden, behoudens ernstig 
verzuim van de betrokken medewerker, aan OPDRACHTGEVER in rekening worden 
gebracht. 
 
Art. 3 Duur  

Indien de overeenkomst tussen EVENTS4BUSINESS en OPDRACHTGEVER voor bepaalde 
tijd is aangegaan, is deze overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, behoudens zodanige 
omstandigheden dat van de opzeggende partij in redelijkheid niet kan worden gevergd 
dat de overeenkomst voortduurt. Overeenkomsten met betrekking tot een bepaald 
project of juridisch geschil worden geacht voor bepaalde tijd te zijn aangegaan, nl. voor 
de duur van het project of de behandeling van het geschil. Behoudens specifieke 
afspraken kunnen overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. 
  
Art. 4 Verplichtingen Opdrachtgever 

1. OPDRACHTGEVER is gehouden alle gegevens en bescheiden welke EVENTS4BUSINESS 
overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende 
opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
Bovendien is OPDRACHTGEVER gehouden EVENTS4BUSINESS te informeren omtrent alle 
feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst voor 
EVENTS4BUSINESS redelijkerwijs van belang kunnen zijn, ongeacht of die feiten en 
gebeurtenissen voor of na het sluiten van de overeenkomst zijn opgekomen. 
  
2. Indien de werkzaamheden in het bedrijf van OPDRACHTGEVER worden uitgevoerd, 
stelt OPDRACHTGEVER aan de betrokken medewerker van EVENTS4BUSINESS adequate 
werkruimte beschikbaar, alsmede alle informatie en technische hulpmiddelen, voorzover 
nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 
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Art. 5 Termijn  

1. Een voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen termijn is gebaseerd op 
ongestoorde voortgang en ongewijzigde omvang van de werkzaamheden, alsmede, 
zonodig, op adequate medewerking van OPDRACHTGEVER. Een zodanige termijn geldt 
slechts als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
  
Art. 6 Geheimhouding  

EVENTS4BUSINESS betracht strikte geheimhouding ten opzichte van vertrouwelijke 
informatie van de OPDRACHTGEVER die in het kader van de opdracht is verstrekt. De 
OPDRACHTGEVER zal zelf aangeven welke informatie vertrouwelijk is. 
EVENTS4BUSINESS is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de 
OPDRACHTGEVER ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan 
waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval 
EVENTS4BUSINESS of haar medewerker optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure 
waarbij deze informatie van belang kan zijn. Op verzoek van OPDRACHTGEVER stelt 
EVENTS4BUSINESS bij beëindiging van de overeenkomst die informatie weer aan 
OPDRACHTGEVER ter beschikking. 
  
Art. 7 Intellectuele –en industriële eigendomsrechten 

 Alle eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, die door uitvoering 
van de werkzaamheden door EVENTS4BUSINESS  en haar medewerkers ontstaan (onder 
meer auteursrecht), behoren toe aan EVENTS4BUSINESS. OPDRACHTGEVER zal deze 
rechten van EVENTS4BUSINESS respecteren. 
 
Art. 8 Aansprakelijkheid  

1. Eventuele aansprakelijkheid van EVENTS4BUSINESS voor schade van 
OPDRACHTGEVER, die het gevolg is van uitvoering van de opdracht, is behoudens het 
bepaalde in de hiernavolgende alinea, beperkt tot het bedrag dat terzake van de 
uitvoering van de opdracht aan OPDRACHTGEVER in rekening is gebracht, zulks 
behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EVENTS4BUSINESS.  
 
 2. In alle gevallen geldt dat de opdracht aan EVENTS4BUSINESS een 
inspanningsverbintenis betreft om het met de opdracht beoogde doel te realiseren.  
 
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van 
OPDRACHTGEVER. Derden kunnen aan de uitvoering van voor de OPDRACHTGEVER 
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
  
4. OPDRACHTGEVER vrijwaart EVENTS4BUSINESS tegen alle aanspraken van derden en 
de door EVENTS4BUSINESS in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen 
redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door 
EVENTS4BUSINESS voor OPDRACHTGEVER verrichte werkzaamheden, behoudens voor 
het geval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van EVENTS4BUSINESS. 
  
5. EVENTS4BUSINESS zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende 
derden de nodige zorgvuldigheid inachtnemen. Iedere aansprakelijkheid voor 
tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.  
  
6. Alle aanspraken van OPDRACHTGEVER vervallen indien deze niet schriftelijk en 
gemotiveerd zijn ingediend bij de directie van EVENTS4BUSINESS binnen één jaar nadat 
OPDRACHTGEVER bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn 
aanspraken baseert. 
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“Art. 9 Overmacht 
 
1.  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van 

overmacht is EVENTS4BUSINESS gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke 

van de wil van EVENTS4BUSINESS onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze 
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die 
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover 
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 
werkstaking, werkliedenuitsluiting,  transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, 
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van EVENTS4BUSINESS, alsmede 
het niet of ondeugdelijk nakomen door een derde van wie EVENTS4BUSINESS voor 
de utvoering van de opdracht afhankelijk is, van diens verplichtingen jegens 
Events4Business”. 

 

Art. 10 Betaling 

 
1. De voor uitvoering van de opdracht geldende tarieven worden bij het aangaan van de 
overeenkomst door EVENTS4BUSINESS bekend gemaakt. Bij gebreke daarvan gelden de 
bij EVENTS4BUSINESS gebruikelijke tarieven. EVENTS4BUSINESS is gerechtigd deze 
tarieven te verhogen in verband met wijziging van de kostprijsfactoren. Voor de 
uitgevoerde werkzaamheden kan maandelijks worden gefactureerd. Betaling dient binnen 
14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders vermeldt. Bij gebreke van tijdige 
betaling is OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim en heeft EVENTS4BUSINESS 
zonder nadere ingebrekestelling het recht de OPDRACHTGEVER vanaf de vervaldag rente 
in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland 
geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van haar vordering vallende 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.  
 
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door EVENTS4BUSINESS 
in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door haar boven de 
in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden 
wordt gepresteerd. 
 
3. Door EVENTS4BUSINESS verricht meerwerk zal afzonderlijk in rekening worden 
gebracht, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is.  
Voorzover in dit lid 3 niet van art. 10 lid 1 is afgeweken, is art. 10 lid 1 van 
overeenkomstige toepassing.  
 


