Algemene Voorwaarden
van
Stichting Stillis culture entertainment,
tevens h.o.d.n. Stillis
KvK, 8222793

Artikel 1 - Definities
In onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven, verstaan onder:
a. Opdrachtnemer
de Stichting Stillis culture entertainment, statutair gevestigd te Hengelo(O);
b. Opdrachtgever
de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van
goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van werken;
c. Offerte
het schriftelijk aanbod van de Opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs bepaalde goederen te
leveren en/of diensten te verrichten en/of werken tot stand te brengen;
d. Opdracht
de opdracht van opdrachtgever tot levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het tot
stand brengen van werken, al dan niet door acceptatie van de Offerte door de Opdrachtgever;
e. Overeenkomst
iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inclusief schriftelijk vastgelegde
wijzigingen of aanvullingen daarop.
f. Algemene Voorwaarden
de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Stillis culture entertainment.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel op de offerte en de acceptatie, als op iedere tot stand
gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing, als ook
aankopen via de webshop van de Opdrachtnemer.
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3
Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.4
De Opdrachtgever aanvaart mede de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met
betrekking tot latere overeenkomsten c.q. opdrachten met Opdrachtnemer.
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2.5
De opdrachtgever aanvaart tevens de van toepassing zijnde annuleringsregeling en
klachtenregeling. Genoemde regelingen zijn in te zien op de website van de Opdrachtnemer.

Artikel 3 - Offertes, Opdrachten, Overeenkomsten
3.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle Offertes vrijblijvend en kunnen deze steeds
door Opdrachtnemer worden herroepen. Bij aanvaarding van een offerte geldt de overeenkomst
als gesloten conform die offerte, tenzij Opdrachtnemer onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij
de offerte herroept.
3.2
De Offerte wordt door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg opgesteld.
Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid en volledigheid ervan.
3.3
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af,
dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer binnen twee weken bezwaar maakt tegen de
verschillen.
3.4
Ten opzichte van Opdrachtgever strekt het schriftelijk aanbod (de Offerte) van Opdrachtnemer,
danwel indien het schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke opdrachtbevestiging van
Opdrachtnemer tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door
Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
3.5
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden
deze niet, dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.
3.6
Opdrachten van Opdrachtgever gelden als onherroepelijk zo lang als deze door Opdrachtnemer
niet schriftelijk zijn geweigerd. Opdrachtnemer is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door
aanvang van de uitvoering van de opdracht aan de uitvoering daarvan gebonden.
3.7
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven
aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.8
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van c.q. op de Opdracht zijn slechts bindend, indien
deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
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3.9
Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren, indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee
heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade
te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt tengevolge van de annulering van de Opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst
4.1
Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Indien de opdracht het geven van een advies behelst, zal nimmer
sprake zijn van een bepaald door Opdrachtnemer gegarandeerd resultaat. Er is aldus geen 100%
garantie.
4.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 - Meerwerk
5.1
Indien Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wenst van de Opdracht en Opdrachtnemer
van oordeel is dat de Opdracht hierdoor word verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk
dat door Opdrachtgever dient te worden vergoed.
5.2
Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Opdrachtgever
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de
gevolgen daarvan voor de door Opdrachtgever verschuldigde prijs en voor de termijn waarbinnen
Opdrachtnemer de Opdracht kan uitvoeren.
5.3
Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren.
5.4
Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn
6.1
Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is
overeengekomen, is dit geen fatale termijn, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk voltooiing binnen
een bepaalde termijn heeft gegarandeerd.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer alsnog
een redelijke termijn te stellen voor de uitvoering van de Opdracht. Binnen die redelijke termijn is
geen sprake van een tekortkoming van Opdrachtnemer en binnen die redelijke termijn kan de
Opdrachtgever geen beroep doen op ontbinding van de overeenkomst wegens overschrijding van
de uitvoeringstermijn.
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6.2
Zolang de Opdrachtgever een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het
recht om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn op te schorten als bedoeld in artikel
6:52 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze opschortingsbevoegdheid heeft Opdrachtnemer ook,
indien Opdrachtgever één of meer betalingstermijnen van eerdere opdrachten heeft overschreden.
6.3
Indien door Opdrachtnemer een uitvoeringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze
uitvoeringstermijn verlengd met de tijd dat uitvoering niet kan plaatsvinden ten gevolge van
overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van de voor de
opdracht benodigde informatie door Opdrachtgever en/of derden, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Prijzen
7.1
Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen luiden in
Euro’s.
7.2
De prijzen voor de door Opdrachtnemer uit te voeren Opdracht zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, exclusief BTW, de kosten voor transport, materiaalvervoer, lesbrieven, overige
lesmaterialen en een opslag voor bemiddelingskosten. Dergelijke kosten zullen afzonderlijk in
rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Betaling
8.1
Betaling geschiedt op basis van een factuur en, voor doorlopende cursussen, via automatische
incasso.
8.2
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het volledige bedrag gefactureerd. Het
totaalbedrag welke samenhangt met de uitvoering van de Opdracht uit hoofde van de
Overeenkomst kan als volgt gefactureerd:
a)

b)

- bij verstrekking van de Opdracht: 50% van het totaalbedrag;
- halverwege de uitvoering van de Opdracht: 25% van het totaalbedrag;
- bij voltooiing van de Opdracht: 25% van het totaalbedrag.
- ingeval van cursussen wordt het totaalbedrag voor aanvang van iedere nieuwe periode
gefactureerd, danwel middels automatische incasso ingehouden.

8.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van een factuur veertien
(14) dagen.
8.4
Opdrachtgever is door het enkel verstrijken van de betalingstermijn in artikel 9.4 in verzuim, zonder
dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
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8.5
Gedurende de termijn dat de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd, voor zover laatstgenoemde deze
redelijkerwijs heeft moeten maken ter zake van de invordering. Deze kosten bedragen tenminste
vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag exclusief BTW en de wettelijke rente met een
minimum van éénhonderdvijftig euro (€ 150,00).

8.6
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de levering van goederen en/of het verrichten van
werkzaamheden op te schorten voor zover de Opdrachtgever in verzuim is. Zulks geschiedt
onverminderd de betalingsverplichting van de Opdrachtgever en zonder dat Opdrachtnemer tot
enige schadevergoeding gehouden is.
8.7
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen, danwel
zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de op de Opdrachtgever rustende
verplichtingen. Opdrachtnemer is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te
komen, nadat door Opdrachtgever de op haar rustende verplichting tot vooruitbetaling of
zekerheidstelling (indien zulks is verzocht) nagekomen zal zijn.
8.8
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Eén
en ander behoudens en voor zover Opdrachtnemer schriftelijk anders bepaalt.

Artikel 9 - Levering
9.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering van de Opdracht op het door
Opdrachtgever opgegeven adres.
9.2
Het risico ten aanzien van de goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering
van deze goederen, tenzij Opdrachtgever voordien reeds jegens Opdrachtnemer in verzuim
verkeert.
9.3
Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van een tekortkoming aan
de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd een zelfde of vergelijkbare activiteit aan
te bieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan
maken op vergoeding van schade en/of terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
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Artikel 10 - Inspecties
10.1
Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen, de verrichte diensten en/of de tot stand
gebrachte werken terstond na voltooiing van de Opdracht op eventuele tekortkomingen en/of
beschadigingen te controleren.
Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door Opdrachtgever terstond, nadat zij
zijn geconstateerd schriftelijk onder opgave van redenen aan Opdrachtnemer ter kennis worden
gebracht, op straffe van verval van alle aanspraken van Opdrachtgever.
10.2
Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan
Opdrachtnemer later plaatsvindt dan vijf (5) werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de
eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen respectievelijk had
behoren te ontdekken.

Artikel 11 - (Intellectueel) Eigendom en gebruik van ideeën, stukken,
merken en handelsnaam
11.1
Werkwijzen, ideeën, modellen, offertes, concepten, ontwerpen, technieken, foto’s, tekeningen en
opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten, die door of in opdracht van Opdrachtnemer zijn
vervaardigd, zijn en blijven haar eigendom.
11.2
Tenzij anders is overeengekomen, mag Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel omschreven
bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten niet vermenigvuldigen, namaken,
openbaar maken, wijzigen of aan derden ter beschikking stellen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer.
11.3
Alle rechten, die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom, alsmede auteursrechten
blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1
Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte
informatie en instructies behorende bij de door Opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.
12.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van tekortschieten
in de nakoming van verplichtingen dan wel onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar werknemers.
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12.3
Voor het geval Opdrachtnemer zich onverhoopt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
op het bepaalde in 12.2 kan beroepen, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit,
zulks tot een maximumbedrag ad € 10.000,00.
12.4
Indirecte schade, zoals bedrijfsschade, verminderde opbrengst of aansprakelijkheid jegens derden
komt niet voor vergoeding in aanmerking.
12.5
Indien de schade mede het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Opdrachtnemer
verantwoordelijk is, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
Artikel 13 - Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze
13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de uitvoering daarvan
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2
Opdrachtnemer kent een klachtenregeling. De directie van Opdrachtnemer zal klachten
onderzoeken en afhandelen. Daarnaast bestaat een annuleringsregeling.
13.3
Geschillen, die niet conform het bepaalde in 13.2 zijn op te lossen, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel.

Hengelo, mei 2017
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