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Artikel 1 | Definities 
Project: 
Een project is een activiteit die wordt aangeboden door Building Arts. Projecten worden altijd 
afgenomen door een opdrachtgever. Building Arts is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een 
project, altijd in samenspraak met de opdrachtgever. 

Cursist: 
Een cursist is een persoon die deelneemt aan een project. De cursist geldt niet als opdrachtgever, 
maar maakt gebruik van de aangeboden projecten van Building Arts. 

Opdrachtgever: 
Een persoon of organisatie die een opdracht verstrekt heeft aan Building Arts en dus verantwoordelijk 
is voor de betaling van het factuurbedrag na akkoord van de door Building Arts verstrekte offerte 
ofwel middels een opdrachtbevestiging via mailcontact. 

Cursusjaar: 
Building Arts houdt rekening met de schoolkalender en spreekt daarom over een cursusjaar. Met een 
cursusjaar wordt de periode van september tot en met augustus bedoeld, met uitzondering van 
vakanties en feestdagen.  

Artikel 2 | Opdrachtnemer 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende entiteiten: stichting Building Arts. 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 67514693. Hierna verder genoemd 
‘Building Arts’ of ‘opdrachtnemer’. Building Arts heeft als missie eenieder in contact te brengen met 
cultuur in het breedst van de zin. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling door middel van kunst in al 
haar verschijningsvormen. 

Artikel 3 | Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en 
overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als 
uitvoerende aard, van de in artikel 2 genoemde opdrachtnemer. 

Artikel 4 | Offertes 
Alle offertes en prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen indien 
hiervoor geen schriftelijk akkoord ontvangen is. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer 
beschikbare informatie. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever 
schriftelijk akkoord gaat met de offerte. Zowel getekende offerte retour als bevestiging via mail 
volstaat en wordt gezien als officiële overeenkomst tussen de partijen. 
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Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst 
1. Door het ondertekenen en opsturen van een offerte gaat de opdrachtgever een 

overeenkomst aan met Building Arts. Daarmee verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn met 
de algemene voorwaarden en een betalingsverplichting. Ook geeft de opdrachtgever 
toestemming haar gegevens te gebruiken voor vastlegging ten behoeve van 
administratiedoeleinden van Building Arts. 

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie tijdig aan de opdrachtnemer 
worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich 
het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Een overzicht van Building 
Arts’ verwerkte gegevens is terug te vinden in haar privacybeleid via de website. 

3. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft 
jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting, maar kan derhalve 
niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden 
1. Stichting Building Arts is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 

67514693. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te 
geschieden door overmaking op rekeningnummer NL52 RABO 0315 5321 65 t.n.v. Stichting 
Building Arts. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 30 dagen na factuurdatum.  

2. Bij eventuele bezwaren en/of opmerkingen aangaande de factuur dient de opdrachtgever 
dit binnen uiterlijk twee weken na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken bij Building Arts. Dit 
kan door een mail te sturen naar info@buildingarts.nl 

3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en behoudt Building Arts zich het recht om de uitvoering van de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. 

4. Building Arts zal bij betalingsachterstand ondergaande procedure starten: 

a. Sturen van een eerste herinnering; 

b. Sturen van een tweede schriftelijke herinnering inclusief €25 administratiekosten; 

c. Inschakelen van een incassobureau, waarvan de kosten volledig worden 
doorberekend naar de opdrachtgever. 

5. Building Arts behoudt het recht tarieven te verhogen/verlagen op ieder gewenst moment, mits 
het de opdrachtgever dit tijdig te weten komt. Normaliter zullen de prijsverhoging/-verlaging 
vooraf aan het nieuwe seizoen kenbaar worden gemaakt en vermeld op de website. Indien 
de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat, dient zij het schriftelijk kenbaar te maken. 
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Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden 
1. De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te 

geven aan Building Arts. Bij annulering van inschrijving treden de partijen eerst in overleg om 
te komen tot passende alternatieven. 

2. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van 
opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht 
annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer, op basis van onderstaande 
bepalingen: 

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de diensten is de 
opdrachtgever gehouden 25% van de gereserveerde dienst(en) te betalen; 

b. Bij annulering tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de diensten is de 
opdrachtgever gehouden 65% van de gereserveerde dienst(en) te betalen; 

c. Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de diensten is de 
opdrachtgever gehouden 100% van de gereserveerde dienst(en) te betalen. 

Artikel 8 | Beeldmateriaal 
Met het ondertekenen van een offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de 
publicatie van het beeldmateriaal. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om akkoord te krijgen 
van eventuele cursisten (en ouders/verzorgers van deze cursisten wanneer deze minderjarig zijn), voor 
het gebruik van beeldmateriaal. Building Arts (en gelieerde ondernemingen) gebruiken het 
beeldmateriaal als reclame op social media, de website en in jaarpresentaties. Indien u niet akkoord 
gaat met het publiceren van het beeldmateriaal kunt u dit schriftelijk aangeven via 
info@buildingarts.nl. Waar en hoe lang beeldmateriaal bewaard wordt, vindt u in ons privacybeleid.. 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid 
Building Arts is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of verlies van persoonlijke eigendommen 
tijdens, voor en na de activiteiten. 

Artikel 10 | Klachtenprocedure 
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit zo snel 

mogelijk na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. 

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Building Arts zo goed 
mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 
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Artikel 11 | Overmacht 
Helaas kan het voorkomen dat Building Arts haar verplichtingen van de opdracht niet kan nakomen 
als gevolg van overmacht. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen en/of 
hun verplichtingen uit deze overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende 
reden voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens Building Arts in ieder geval 
sprake van indien zij/haar: 

a.     failliet is verklaard; 

b.     (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

c.      bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is; 

d.     opdrachtgever ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) 
nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen 
niet na zal komen; 

e.     opdrachtgever zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of 
regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van Building Arts in redelijkheid niet verwacht 
kan worden deze overeenkomst te continueren; 

f.      opdrachtgever toegelaten is tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); 

g.     bestuur/directie overlijdt.  

h.     gegrepen is door overmacht; oorlog, pandemie, natuur- en watersnoodrampen e.d. 

 

Artikel 12 | Ondernemerschap & Fair Practice Code 
Stichting Building Arts hecht grote waarde aan sterk en gedegen cultureel ondernemerschap bij de 
jonge makers die zij begeleidt. Daarom staat onze organisatie hen niet alleen bij in hun artistieke 
ontwikkeling, maar ook op het gebied van cultureel ondernemerschap. Building Arts draagt hier aan 
bij door zich te houden aan de Fair Practice Code.  

 

Artikel 13 | Codes Cultural Goverance & Cultural Diversity 
Het bestuur van Building Arts is verantwoordelijk voor de visie en gang van zaken in de organisatie, 
daarnaast houdt zij toezicht op de uitvoering van alle projecten en activiteiten. Building Arts 
onderschrijft de codes Cultural Goverance & Cultural Diversity en is zich bewust van het belang van 
goed bestuur en toezicht. De afgelopen jaren is gebouwd aan een transparant en integere 
werkwijze, zowel op de productievloer als in het bestuur.  
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Artikel 14 | Gedragsprotocol & Vertrouwenspersoon 
Building Arts wil ongewenst gedrag binnen al haar aanbod tegengaan. Om hierop te kunnen sturen 
wordt vooraf aan elke activiteit een opdrachtovereenkomst gemaakt voor haar professionals, wordt 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en wordt gewezen op het gedragsprotocol. 
Daarnaast wordt binnen elk project een vertrouwenspersoon aangewezen en voorgesteld aan de 
cursisten. Zo creëren we samen een veilige omgeving om in te ontwikkelen. 


