ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te ‘s-Hertogenbosch onder nummer
17.223.120
Artikel 1
Definities
1. Onder opdrachtgever: de (rechts)persoon,
die aan opdrachtnemer een aanvraag en/of
opdracht heeft verstrekt tot advisering over
en/of organisatie van en/of uitvoering van een
creatief vraagstuk.
2. Onder opdrachtnemer: SQuare BV, welke
zich aan de opdrachtgever heeft verbonden
tot advisering over en/of organisatie van en/of
uitvoering van een creatief vraagstuk of een
(onder)deel daarvan.
3. Onder overeenkomst: iedere overeenkomst
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot
advisering over en/of organisatie van en/of
uitvoering van een creatief vraagstuk of een
(onder)deel daarvan.
4. Onder artiest: iedere artiest (zoals DJ, VJ,
MC of musicus), alleen of in groepsverband,
die zich jegens SQuare BV tot het geven van
een optreden heeft verbonden.
Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op de totstandkoming, de inhoud
en de nakoming van alle tussen opdrachtgever
en SQuare BV gesloten overeenkomsten en
daarmee verband houdende dienstverlening
waarop SQuare BV deze algemene
voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten met
SQuare BV, bij de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
3. Eventuele wijzigingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
tussen SQuare BV en opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in
deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. SQuare BV en
opdrachtgever zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.

Artikel 3
Aanbiedingen, offertes en
totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van SQuare
BV zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een
termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De overeenkomst komt tot stand op het
moment van de schriftelijke toezegging door
de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de
overeenkomst/ samenwerking defintief en
bindend. Aanvullend dient de overeenkomst
per omgaande getekend geretourneerd te
worden.
3. De vrijblijvende prijzen in de genoemde
aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, evenals
eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verschotten,
verzend- en administratiekosten, teken- en
schildermateriaal kosten.
4. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is
ontvangen, behoudt SQuare BV zich het recht
voor haar (personeels-) capaciteit elders in te
zetten.
5. Indien een conceptaanvraag en/of offerte
wordt aangevraagd en door SQuare BV wordt
uitgebracht, waarna er geen overeenkomst tot
stand komt, is de opdrachtgever alle
gemaakte kosten ter voorbereiding (concept,
ontwerpen, tekeningen, voorbereiding
etc.alsmede het arbeidsloon) verschuldigd,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6. De opdrachtbevestiging komt in plaats van,
en vervangt, alle eerdere voorstellen,
correspondentie, afspraken of andere
communicatie, schriftelijk dan wel mondeling
gedaan.
7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is SQuare BV
daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand.
8. Een samengestelde aanbieding of offerte
verplicht SQuare BV niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.
10. Ingeval deze algemene voorwaarden en de
overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten,
gelden de in deze algemene voorwaarden
opgenomen voorwaarden.
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Artikel 4
Uitvoering van de
overeenkomst
1. SQuare BV zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. SQuare BV heeft slechts een
inspanningsverplichting en kan derhalve niet
instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat.
2. SQuare BV bepaalt de wijze waarop en
door welke persoon de overeenkomst
uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door
opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen
zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover
een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft SQuare BV het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. SQuare BV kan de samenstelling van het
adviesteam wijzigen, SQuare BV meent dat dit
voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit
van de te verrichten adviesdiensten niet
verminderen, noch de continuïteit van de
opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging
van het adviesteam kan ook op verzoek van
de opdrachtgever in overleg met SQuare BV.
4. Indien tijdens de uitvoering van een
overeenkomst wijzigingen van het
oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de
opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen/
aanpassingen door te voeren zonder dat
daarvoor toestemming van de opdrachtgever
is vereist. Voor zover deze wijzigingen/
aanpassingen meerwerk tengevolge hebben,
zal dit geschieden voor rekening van de
opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze
afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering
van de opdracht en binnen één jaar na
beëindiging van de opdracht geen personeel
van SQuare BV in dienst nemen of met dit
personeel over indiensttreding onderhandelen,
dan in overleg met SQuare BV.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat
alle gegevens en bescheiden, waarvan SQuare
BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor
het correct uitvoeren van de overeenkomst of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze daarvoor
noodzakelijk zijn, tijdig, juist, in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze aan SQuare BV
worden verstrekt. Opdrachtgever is ertoe
gehouden om SQuare BV direct te informeren
over feiten en omstandigheden die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst van
belang kunnen zijn.

7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
SQuare BV verstrekte gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn.
8. SQuare BV is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat SQuare
BV is uit gegaan van eventueel door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
9. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet, niet
juist of niet tijdig of niet behoorlijk aan SQuare
BV zijn verstrekt, heeft SQuare BV het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging in de
uitvoering van de overeenkomst
voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10. Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan SQuare BV de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. Indien door SQuare BV of door SQuare BV
ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op
de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
Artikel 5
Verantwoordelijkheden van de
opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen
voor het verkrijgen van de eventueel
noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen
met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst. Opdrachtnemer spant zich in
hierbij behulpzaam te zijn en fungeert
desgewenst als contactpersoon bij de
betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken
van de vereiste vergunningen en/of
ontheffingen kan voor opdrachtgever geen
reden zijn (betalings) verplichtingen jegens
opdrachtnemer niet na te komen.
Opdrachtgever is verplicht alle wetten,
verordeningen, voorschriften, etc. die de
(lokale) overheid, de brandweer en/of andere
autoriteiten ter zake van het evenement
vaststellen dan wel van toepassing verklaren,
stipt na te leven. Dit geldt eveneens voor weten regelgeving welke niet specifiek in het
onderhavige artikel is omschreven. Eventuele
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boetes of dwangsommen van de overheid,
ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als
gevolg van handelen in strijd met het
voorgaande of als gevolg van het handelen in
strijd met een andere verplichting van
opdrachtgever komen voor rekening van de
opdrachtgever. Het ontbreken van
vergunningen of ontheffingen of het niet
voldoen aan het bestemmingsplan valt niet
aan te merken als een gebrek.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
van alle aanspraken die verband houden met
het niet verkrijgen van de noodzakelijke
vergunningen en/of ontheffingen en/of de
onjuiste naleving van de daarbij gestelde
voorwaarden en/of de van toepassing zijnde
regelingen.
3. Electriciteits-, gas-, water-, licht- en
rioleringsvoorzieningen dienen door de
opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien
deze niet specifiek van tevoren zijn
opgenomen in het voorstel.
4. Tenzij anders overeengekomen, zal
opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor
voldoende maatregelen om de veiligheid te
waarborgen van personeel, artiesten en
bezoekers van een krachtens een
overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd
evenement. Indien reeds afspraken zijn
gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is
SQuare BV niettemin gerechtigd om
aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer
gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor
afdracht van eventuele rechten van muziek/
beeldrechten aan BUMA Stemra/ SENA of
andere internationaal geldende instanties.
6. Voor zover er gewerkt wordt met goederen
en materialen, welke door SQuare BV of
derden ter beschikking worden gesteld, is de
opdrachtgever verplicht deze goederen en
materialen in dezelfde staat weer aan de
opdrachtnemer op te leveren.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een
ieder (niet zijnde SQuare BV) die in opdracht
van de opdrachtgever werkzaam zijn voor,
tijdens en na het evenement, als werkgever in
de zin van de Arbeidsomstandighedenwet
handelt, de voorschriften als omschreven in
voornoemde wet en de daarop gebaseerde
besluiten in acht neemt.
Artikel 6
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling

overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan de duur van uitvoering daardoor worden
beïnvloed.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal SQuare BV de
opdrachtgever hierover tevoren inlichten,
SQuare BV heeft hierbij het recht een
prijsaanpassing door te voeren en door te
belasten aan opdrachtgever.
4. Indien een vast honorarium is
overeengekomen heeft SQuare BV het recht
bij wijziging van de overeenkomst, een prijs
aanpassing naar redelijkheid en billijkheid door
te voeren en door te belasten aan
opdrachtgever.
Artikel 7
Contractsduur;
uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen SQuare BV en
opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de overeenkomst anders
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. SQuare BV is gehouden de opdracht naar
beste vermogen uit te voeren in
overeenstemming met het door de
opdrachtgever gespecificeerde doel.
3. Voor zover mogelijk verstrekt de
opdrachtgever op verzoek inhoudelijke
inlichtingen over de organisatie, procedures /
regels en andere voor de opdracht relevante
informatie.
4. SQuare BV zal alle door de opdrachtgever
beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk
behandelen.
5. Is opdrachtgever een vooruitbetaling
verschuldigd of dient hij voor de uitvoering
benodigde informatie en / of materialen te
verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen
de werkzaamheden dienen te worden
afgerond niet eerder in dan nadat de
vooruitbetaling geheel is ontvangen
respectievelijk de informatie en / of materialen
zijn verstrekt.
6. Is binnen de looptijd van de overeenkomst
voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient
de opdrachtgever SQuare BV derhalve
schriftelijk ingebreke te stellen.
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Artikel 8
Uurtarieven en honorarium
1. SQuare BV hanteert verschillende
standaardtarieven voor haar diensten zowel
per uur als per dagdeel als per product.
2. Indien de opdrachtgever de
verantwoordelijkheid voor de inkoop van huur
en koop materiaal en de eventuele inhuur van
derden toekent, wordt er een honorarium
berekend over de totale kosten van materiaal
en derden, tenzij anders en schriftelijk overeen
is gekomen.
3. Uurtarieven, producttarieven en eventueel
inkoop kosten incl. honorarium fee worden
vastgelegd in een overeenkomst welke ter
goedkeuring ondertekend dient te worden.
4. Indien na totstandkoming van de
overeenkomst, doch voordat de overeenkomst
geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een
wijziging ondergaan, is SQuare BV gerechtigd
het honorarium of het uurtarief aan te passen.
5. Bovendien mag SQuare BV het honorarium
verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan SQuare BV, dat in
redelijkheid niet van SQuare BV mag worden
verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het
oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
6. SQuare BV zal de opdrachtgever het
voornemen tot verhoging van het honorarium
of uurtarief kenbaar maken. SQuare BV zal
daarbij de omvang van en de datum waarop
de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. Opdrachtgever is gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien het
honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen
drie maanden na het aangaan van de
overeenkomst. Na ommekomst van deze
periode is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot
ontbinding indien de verhoging van het
honorarium of uurtarief voortvloeit uit een
bevoegdheid ingevolge de wet.
8. Het honorarium van SQuare BV, zo nodig
vermeerderd met voorschotten, kosten en
declaraties van ingeschakelde derden, wordt
per maand of na uitvoering van de
overeenkomst aan opdrachtgever in rekening
gebracht.

Artikel 9
Betaling
1. Betaling van de door de SQuare BV
verzonden declaratie dient, zonder aftrek,
korting of verrekening, te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum. Betaling dient
voorts te geschieden in euro’s door middel
van storting ten gunste van een door SQuare
BV aan te wijzen bankrekening. Bezwaren
tegen de hoogte van de declaraties, of
reclames in de zin van artikel 9, schorten de
betalingsverplichting van opdrachtgever niet
op.
2. Declaraties vanuit SQuare BV worden
verstuurd conform schriftelijk
overeengekomen betalingsfasering. De
gebruikelijke fasering betreft 50% bij
opdracht, 40% 14 kalender dagen voor
aanvang productie en 10% direct na
oplevering. Bij aanvang productie dient
doorgaans minimaal 90% van de totale kosten
voldaan te zijn, tenzij anders en schriftelijk
overeen is gekomen.
SQuare BV behoudt het recht om bij het in
gebreke blijven van de betaling, de productie
op te schorten.
3. De in artikel 4, lid 4 beschreven meerwerk
kosten worden altijd na uitvoering
geinventariseerd door SQuare BV en getoond
aan de opdrachtgever, waarna de declaratie
wordt ingediend welke ook binnen 14 dagen
na factuurdatum dient te worden voldaan.
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de
betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn
dan is de opdrachtgever van rechtswege,
zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
Opdrachtgever is in dit geval een rente
verschuldigd van 2% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot op
de dag van algehele voldoening.
5. SQuare BV is steeds bevoegd een
voorschot te vragen voor de betaling van haar
werkzaamheden, verschotten en / of kosten.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven
opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdelijk verbonden voor de betaling van de
verschuldigde bedragen
7. Indien de opdrachtgever de opdracht
intrekt, is hij gehouden tot betaling van het
volledige bedrag van de opdracht cq. de
gederfde winst. Voor zover van toepassing
stelt SQuare BV het reeds geproduceerde
werk ter beschikking van de opdrachtgever.
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8. Indien de kostprijs van opdrachtnemer
wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse
tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies
sociale verzekeringen, loonbelasting of andere
overheidsheffingen, dan wel als gevolg van
prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer
gerechtigd deze wijzigingen door te belasten
aan opdrachtgever. Ingeval van door te
belasten buitenlandse valuta wordt de op de
factuurdatum van opdrachtnemer geldende
dagkoers gehanteerd. De opdrachtnemer zal
de opdrachtgever hiervan op de hoogte
stellen.
Artikel 10 Incassokosten
1. Indien opdrachtgever binnen de in artikel 7
lid 1 genoemde termijn niet aan de
betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt
opdrachtgever een schriftelijke sommatie ter
betaling, waarin opdrachtgever een uiterste
termijn wordt gesteld om diens
betalingsverplichtingen, vermeerderd met de
in artikel 9 lid 4 bedoelde vertragingsrente, na
te komen.
2. Na verstrijken van de uiterste termijn en
indien opdrachtgever nog niet aan de
betalingsverplichting van de hoofdsom incl. de
bijbehorende vertragingsrente heeft voldaan is
de opdrachtgever tevens 15% van de
hoofdsom aan buitengerechtelijke kosten
verschuldigd.
3. Na verstrijken van de uiterste termijn en
indien opdrachtgever nog niet aan de
betalingsverplichting heeft voldaan zal SQuare
BV aan opdrachtgever alle gemaakte
gerechtelijke kosten, incassokosten en/of
executiekosten, die SQuare BV heeft moeten
maken als gevolg van de niet nakoming door
opdrachtgever, in rekening brengen.
Artikel 11 Reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden
of over de declaratie van het honorarium
dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen
14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld
aan SQuare BV.
De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat SQuare BV in staat is adequaat te
reageren.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting
van opdrachtgever nimmer op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte
reclame, heeft SQuare BV de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren, het
opnieuw verrichten van de overeengekomen

werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer
mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk
niet meer uitvoeren van de opdracht tegen
restitutie naar evenredigheid van een door
opdrachtgever betaald honorarium.
4. Indien het alsnog verrichten van de
overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal SQuare BV slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van
artikel 13.
Artikel 12 Opzegging en annulering van een
overeenkomst tot dienstverlening
1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht,
zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, de
overeenkomst op te zeggen wanneer de
opdrachtgever in staat van faillissement
verkeert, of door hem surséance is
aangevraagd, hij opeisbare schulden
onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste
verblijfplaats of vestigingsplaats naar een
plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar
genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te
hebben gesteld voor de voldoening van
hetgeen ter zake van de uitvoering van de
opdracht reeds verschuldigd is en nog
verschuldigd zal worden, of indein hij door
beslaglegging, ondercuratelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
(delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten
behoeve van de opdrachtnemer naar diens
oordeel genoegzame zekerheid wordt
verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter
zake van de uitvoering van de opdracht
verschuldigd is en nog verschuldigd zal
worden.
2. De opdrachtgever heeft het recht een
overeenkomst te annuleren voordat de
opdrachtnemer met de uitvoering van de
overeenkomst begonnen is, mits hij de
hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane
schade vergoedt. Onder deze schade wodt
begrepen de door de leverancier gederfde
winst, waarbij tevens in rekening wordt
gebracht de kosten die de opdrachtnemer
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt,
waaronder die van gereserveerde
productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslagkosten.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. SQuare BV is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst
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SQuare BV ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat
te vrezen dat de opdrachtgever slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is
de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
2. Voorts is SQuare BV bevoegd de
overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
zijn de vorderingen van SQuare BV op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
SQuare BV de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
4. SQuare BV behoudt steeds het recht op
volledige schadevergoeding.
Artikel 14 Teruggave ter beschikking
gestelde zaken
1. Indien SQuare BV aan opdrachtgever bij de
uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is opdrachtgever op
eerste verzoek van SQuare BV gehouden het
geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook,
na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder 1. genoemde
verplichting, heeft SQuare BV het recht de
daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging, op
opdrachtgever te verhalen.
3. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst, worden van originele
bescheiden die opdrachtgever aan SQuare BV
ter beschikking heeft gesteld, kopieën
opgenomen in het dossier van SQuare BV.
Indien en voor zover opdrachtgever dit
verzoekt, worden deze originele bescheiden

aan opdrachtgever geretourneerd tegen het
einde van de overeenkomst.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtgever aantoont dat hij
schade heeft geleden door een handelen of
nalaten van SQuare BV die bij zorgvuldig en
deskundig handelen zou zijn vermeden, is
SQuare BV voor de schade aansprakelijk tot
maximaal de voor de betreffende aanspraak
van toepassing zijnde limieten onder de door
SQuare BV afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans
tot maximaal het declaratiebedrag van de
desbetreffende overeenkomst, althans van dat
gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking
van wat in dit artikel is bepaald, wordt bij een
opdracht met een langere looptijd dan zes
maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt
tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde honorariumgedeelte.
2. Alle betrokken partijen hebben te allen tijde
de verplichting om de door opdrachtgever te
lijden of geleden schade voor zover mogelijk
te voorkomen of te beperken.
3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan
schade aan personen, schade aan zaken en
directe vermogensschade.
4. SQuare BV is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in lid 1 t/m 4 van deze bepaling
neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen
worden mede bedongen ten behoeve van
door SQuare BV ingeschakelde derden, die
daarom hierdoor een rechtsreeks beroep op
deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
6. SQuare BV staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan.
7. Indien SQuare BV aansprakelijk mocht zijn,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat
in deze bepaling is geregeld.
8. De opdrachtgever vrijwaart de SQuare BV
uitdrukkelijk voor schade aanspraken van
derden.
9. Aan het gehuurde/ ter beschikking gestelde
materiaal mogen generlei wijzen
veranderingen of beschadigingen worden
aangebracht. Eventuele schade, waaronder
begrepen de kosten van herstel, moeten door
de opdrachtgever aan SQuare BV worden
vergoed.
10. Onverminderd het voormelde, is
opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor
6
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schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn
gasten.
Artikel 16 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart SQuare BV voor
aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectueel eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan SQuare BV
informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, vrijwaart
opdrachtgever SQuare BV voor schade
veroorzaakt door virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart SQuare BV voor
vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan
SQuare BV onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart SQuare BV voor
alle aanspraken van derden – daaronder mede
begrepen aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en personeel van
opdrachtgever, alsook gelieerde
rechtspersonen en ondernemingen en anderen
die bij de organisatie van opdrachtgever
betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband
houden met de werkzaamheden van SQuare
BV ten behoeve van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart SQuare BV voor
eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 17 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van
de zaken die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op opdrachtgever over op het
moment waarop deze aan opdrachtgever
juridisch en / of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van opdrachtgever of
van een door opdrachtgever aan te wijzen
derden worden gebracht.
Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, ziekte in het bedrijf van SQuare BV

alsmede ziekte van de door SQuare BV
ingeschakelde personen ter uitvoering van de
overeenkomst of van de door haar
ingeschakelde derden, alsmede alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop SQuare BV geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor SQuare BV niet in
staat is de verplichtingen na te komen,
waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie,
burgeroolog, terrorisme, oproer, molest,
diefstal, brand, ingrijpende
temperatuurschommelingen, waterschade,
overstroming, aardbeving en andere
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere
overheidsmaatregelen, werkstaking, niet
(tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen,
stremming van vervoer, defecten aan
machinenerieën, niet levering of
ongeschiktheid van noodzakelijke materialen,
halffabrikaten of gegevens door derden,
storingen in de levering van energie,
verminderde bereikbaarheid van gegevens,
liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij
opdrachtnemer, alles zowel in de
onderneming van de opdrachtnemer als bij
ingeschakelde derden worden die
verplichtingen opgeschort totdat de
opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan
woden geacht deze op de overeengekomen
wijze na te komen.
3. SQuare BV heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat SQuare BV zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat
de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de wederpartij.
5. Voor zover SQuare BV ten tijde van het
intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is SQuare BV gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te declareren.
Artikel 19 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron
7
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hebben verkregen, tenzij op een der partijen
een wettelijke of beroepsplicht rust tot
openbaarmaking of indien de ene partij de
andere partij schriftelijk van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
SQuare BV zal zijn verplichtingen op grond
van deze bepaling opleggen aan door hem
ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel,
is SQuare BV gerechtigd, indien zij voor
zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of
strafprocedure, gerechtigd de door of namens
opdrachtgever verschafte gegevens en
informatie, evenals andere gegevens en
informatie waarvan hij bij de uitvoering van de
opdracht
kennis heeft genomen, aan te wenden voor
zover deze naar haar oordeel van belang
kunnen zijn in haar verdediging.
3. Indien SQuare BV, op grond van een
wettelijke of beroepsplicht, gehouden is
vertrouwelijke informatie te verstrekken, en
SQuare BV zich ter zake niet kan beroepen op
een recht van verschoning, dan is SQuare BV
niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van SQuare BV is
het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud
van adviezen, opinies of andere schriftelijke
uitlatingen van SQuare BV openbaar te maken
of anderszins aan derden ter beschikking te
stellen, met uitzondering van zaken waarover
in de overeenkomst expliciet afspraken zijn
gemaakt.
Artikel 20 Intellectuele eigendom en
auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde, behoudt
SQuare BV zich alle rechten voor met
betrekking tot producten van de geest, die hij
gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in
het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, voor zover deze uit de wet
voortvloeien.
2. Alle door SQuare BV verstrekte informatie,
zoals adviezen, (model)overeenkomsten en
andere geestesproducten, zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem
zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van SQuare BV worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
geëxploiteerd of ter kennis van derden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtgever zal zich ervan onthouden
om al dan niet uitgewerkte ideeën of
voorstellen van SQuare BV in verband met een
live communicatie vraagstuk buiten SQuare
BV om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering
van de ideeen te herhalen.
4. In geval niet overeengekomen ruimer of
ander gebruik van (geestes)producten van
SQuare BV, heeft de opdrachtnemer het recht
op het vorderen van een boete bij de
opdrachtgever wegens inbreuk op zijn/haar
rechten van tenminste drie maal het
overeengekomen honorarium, althans een
vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
onverminderd behoud SQuare BV het recht
tevens een volledige schadevergoeding te
vorderen.
5. SQuare BV behoudt het recht de door
uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
6. Opdrachtgever vrijwaart SQuare BV tegen
aanspraken van derden op grond van
vermeende inbreuk op eigendoms-, octrooi- of
auteursrecht of andere intellectuele
eigendomsrechten betreffende de uitvoering
van de opdracht.
7. De intellectuele eigendommen en
auteursrechten van alle ontwerpen van
opdrachtnemer zijn en blijven onder alle
omstandigheden diens eigendom, tenzij
anders en schriftelijk overeengekomen.
8. SQuare BV verplicht de opdrachtgever,
uitsluitend na schriftelijke toezegging vermeld
in Lid 2, bij gebruik en publicatie van
(geestes)producten te allen tijde de producten
te voorzien van een naamsvermelding van
SQuare BV.
Artikel 21 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden
niet anders is bepaald, vervallen vorderingen
en andere bevoegdheden van opdrachtgever
uit welke hoofde dan ook ten opzichte van
SQuare BV in verband met het verrichten van
werkzaamheden door SQuare BV in ieder
geval één jaar na ingang van de
overeenkomst, danwel opdracht.

8

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 22 Toepasselijk recht, geschillen en
forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen SQuare BV
en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing (en wordt de toepassing van het
Weense Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk
uitgesloten).
2. Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
3. Alle geschillen die verband houden met
overeenkomsten tussen SQuare BV en
opdrachtgever worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement
waarin SQuare BV zijn vestigingsplaats heeft.
Niettemin heeft SQuare BV het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de
voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
‘s-Hertogenbosch onder nummer 17.223.120.
2. Tevens zijn deze voorwaarden te vinden op
de website van SQuare BV
(www.dedicatedtosq.com).
3.Van toepassing is steeds de Nederlandse
versie van de algemene voorwaarden zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.
‘s-Hertogenbosch, maart 2021
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ADDENDUM CORONAVOORWAARDEN
EVENEMENTEN
Artikel 1
Werkingssfeer
1. Dit addendum is een aanvulling op de reeds
tussen partijen gemaakte afspraken.
2. De bepalingen in dit addendum zien enkel
op coronasituaties.
3. De bepalingen in dit addendum prevaleren
boven alle eerder gemaakte afspraken.
4. Van de bepalingen in dit addendum kan
enkel schriftelijk worden afgeweken.
Artikel 2
Coronamaatregelen
1. Onder ‘Coronamaatregelen’ wordt in dit
addendum verstaan: de actuele
overheidsregels en -maatregelen tegen het
coronavirus.
2. Opdrachtnemer spant zich maximaal in om
bij de organisatie van het evenement de
Coronamaatregelen in acht te nemen.
3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen
dat de bezoekers tijdens de uitvoering
van het evenement de Coronamaatregelen
naleven.
4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de gevolgen van het
niet (goed) naleven van de Coronamaatregelen
door Opdrachtgever of de bezoekers
van het evenement. Opdrachtgever dient
Opdrachtnemer te vrijwaren tegen
eventuele claims terzake.
Artikel 3
Overmacht door corona
1. Indien het evenement ten gevolge van de
Coronamaatregelen geen doorgang kan
vinden, beschouwen partijen dit als overmacht
ten gevolge van corona.
2. Het (tijdelijk) staken van een evenement ten
gevolge van het niet naleven van de
Coronamaatregelen door de bezoekers van
een evenement, is geen overmacht.
3. Zodra er sprake is van overmacht ten
gevolge van Corona, geldende de volgende
stappen:
Stap 1 - zie artikel 4
Stap 2 - zie artikel 5
Stap 3 - zie artikel 6
Artikel 4
Aanpassing evenement
1. Uitgangspunt is dat het evenement aan de
Coronamaatregelen wordt aangepast,
tenzij aanpassing niet mogelijk is, of dit leidt
tot een te vergaande aantasting van het
oorspronkelijke evenement.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever bekijken
in onderling overleg of aanpassing

mogelijk is, waarbij beide partijen
oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen
handelen.
3. Indien het evenement wordt aangepast,
blijft de tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever overeengekomen
opdrachtsom aan Opdrachtnemer volledig
verschuldigd, met dien verstande dat hierop
alle daadwerkelijke kostenbesparingen
in mindering en alle daadwerkelijke
kostenverhogingen in meerdering worden
gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om
kostenverhogingen te minimaliseren en
kostenbesparingen te maximaliseren.
Opdrachtgever begrijpt dat Opdrachtnemer
daarvoor wel mede afhankelijk is van alle
betrokken leveranciers en de door hen
gehanteerde voorwaarden.
Artikel 5
Verplaatsen evenement
1. Indien het evenement niet aangepast kan
worden, is het uitgangspunt dat het
evenement verplaatst wordt, tenzij
Opdrachtnemer of Opdrachtgever
zwaarwegende redenen heeft om het
evenement niet te verplaatsen.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever bekijken
in onderling overleg of verplaatsing
mogelijk is, waarbij beide partijen
oplossingsgericht, redelijk en billijk zullen
handelen.
3. Indien het evenement wordt verplaatst, blijft
de tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever overeengekomen
opdrachtsom aan Opdrachtnemer volledig
verschuldigd, met dien verstande dat hierop
alle daadwerkelijke kostenbesparingen
in mindering en alle daadwerkelijke
kostenverhogingen in meerdering worden
gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om
kostenverhogingen te minimaliseren en
kostenbesparingen te maximaliseren.
Opdrachtgever begrijpt dat Opdrachtnemer
daarvoor wel mede afhankelijk is van alle
betrokken leveranciers en de door hen
gehanteerde voorwaarden.
Artikel 6
Annuleren evenement
1. Indien het evenement niet aangepast of
verplaatst wordt, kan het evenement door
Opdrachtnemer of Opdrachtgever worden
geannuleerd.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever bekijken
in onderling overleg of annulering echt
de enige oplossing is, waarbij beide partijen
oplossingsgericht, redelijk en billijk
zullen handelen.
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3. Indien het evenement wordt geannuleerd,
blijft de tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever overeengekomen
opdrachtsom aan Opdrachtnemer volledig
verschuldigd, met dien verstande dat hierop
alle daadwerkelijke kostenbesparingen
in mindering en alle daadwerkelijke
kostenverhogingen in meerdering worden
gebracht. Opdrachtnemer spant zich in om
kostenverhogingen te minimaliseren en
kostenbesparingen te maximaliseren.
Opdrachtgever begrijpt dat Opdrachtnemer
daarvoor wel mede afhankelijk is van alle
betrokken leveranciers en de door hen
gehanteerde voorwaarden.
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