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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ondernemer: HALTE 6; opdrachtgever: de afnemer van producten en/of
diensten van HALTE 6, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn; Zzp-er, een rechtspersoon die werkzaamheden
verricht voor HALTE 6; Aanvraag: Ingediende aanvraag van opdrachtgever bij ondernemer of vanuit HALTE 6 bij Zzp-er.
Overeenkomst: Bevestigde aanvraag/overeengekomen opdracht tussen opdrachtgever en ondernemer en/of HALTE 6 en Zzp-er.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle
overeenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door HALTE 6 aan de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht.
En op alle overeenkomsten waarbij tegen onderstaande voorwaarden door de Zzp-er aan HALTE 6 werkzaamheden worden verricht.
2.2 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. HALTE 6 en de opdrachtgever en/of Zzp-er zullen dan in overleg treden
teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan en HALTE 6 dat heeft aanvaard. Een
overeenkomst tussen Zzp-er en HALTE 6 komt tot stand wanneer de Zzp-er een uit te voeren opdracht van HALTE 6 schriftelijk en/of
elektronisch heeft bevestigd.
3.2 Een aanvraag vindt plaats tussen opdrachtgever en HALTE 6 of tussen HALTE 6 en Zzp-er. Er is sprake van een overeenkomst
wanneer de opdrachtgever een aanvraag doet via e-mail, via het aanvraagformulier op de website of telefonisch en wanneer beide
partijen (HALTE 6 en opdrachtgever en/of HALTE 6 en Zzp-er) schriftelijk of elektronisch akkoord hebben geven op de overeenkomst.
3.3 De factuur wordt eveneens gezien als een overeenkomst. Een offerte wordt niet gezien als overeenkomst.
3.4 Bij het aangaan van de overeenkomst, gaat de opdrachtgever en/of zzp-er akkoord met de (deze) algemene voorwaarden.
3.5 Zowel opdrachtgever als HALTE 6 als Zzp-er zijn zich bewust dat elektronische informatie en communicatie rechtsgeldig en als
bewijs kan dienen, met name in het geval van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dus ook geldig, indien de
opdrachtgever of Zzp-er elektronisch een overeenkomst met HALTE 6 aangaat.
3.6 Indien meerdere aanvragen door de opdrachtgever aan HALTE 6 of HALTE 6 aan de Zzp-er plaatsvinden, worden de bepalingen
en voorwaarden per opdracht en overeenkomst toegepast.
Artikel 4 Prijzen/ tarieven en betaling
4.1 De genoemde prijzen op de website of offerte van HALTE 6 zijn inclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij anders vermeld of
overeengekomen.
4.2 De opdrachtgever dient de factuur binnen 30 dagen na verzending te betalen, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is
overeengekomen. Ook kan de opdrachtgever zich niet beroepen op kortingen of andere verminderingen van het factuurbedrag, tenzij
anders schriftelijk of elektronisch is overeengekomen.
4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is HALTE 6 gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente
van 8% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien de opdrachtgever na het versturen van de herinnering niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum
van betaling heeft betaald, heeft HALTE 6 het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een
eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
4.5 Bij het niet nakomen van de betaling, zoals overeengekomen, is HALTE 6 gerechtigd de overeenkomst met de afnemer direct en
buitengerechtelijk te ontbinden en haar verplichtingen op te schorten.
4.6 Bepalingen 4.1 t/m 4.5 gelden ook voor alle overeenkomsten tussen HALTE 6 en Zzp-er.
Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 W
 anneer de opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden de voorstelling of workshop moet annuleren zal gezamenlijk,
wanneer mogelijk, naar een nieuwe voorstelling/workshop datum worden gekeken. Tot 14 dagen voor aanvang van het project is het
annuleren voor de opdrachtgever kosteloos.
5.2 Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van het project factureren wij 50% van het factuurbedrag.
5.3 Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van het project factureren wij 100% van het factuurbedrag.
5.4 De onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, ziekte, blessures en overmacht van
derde betreffende speellocaties en gehuurde ruimten.
5.5. Wanneer bepaling 5.2. t/m 5.4 door opdrachtgever wordt nageleefd zal HALTE 6 de zzp-er onder dezelfde voorwaarden
uitbetalen. Wanneer de opdrachtgever bovenstaande bepalingen niet naleefd, is HALTE 6 niet in staat om de Zzp-er uit te betalen.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten/Privacywetgeving
6.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door HALTE 6 geleverde diensten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bij gebruik van foto en video-opnamen verzorgd door HALTE 6 zal HALTE 6 ten alle tijden de privacywetgeving waarborgen.
HALTE 6 is niet aansprakelijk voor foto en video-opnamen van derden.
6.3 Wanneer een opdrachtgever beeldmateriaal online plaatst zonder toestemming van HALTE 6, heeft HALTE 6 het recht op
herroeping van het beeldmateriaal wanneer deze niet binnen de marketingstrategie van HALTE 6 past.
Artikel 7 Communciatie
7.1 HALTE 6 is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen
van aanvragen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de
opdrachtgever en HALTE 6, dan wel tussen HALTE 6 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de
opdrachtgever en HALTE 6 of HALTE 6 en Zzp-er.
Artikel 8 Klachten
8.1 Alle klachten in verband met de uitvoering, kwaliteit, hoedanigheid van het project of iedere andere klacht, zullen door HALTE 6
serieus in behandeling worden genomen
8.2 De opdrachtgever of Zzp-er dient een klacht kenbaar te maken bij HALTE 6.
8.3 HALTE 6 zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. HALTE 6 zal de opdrachtgever hierover schriftelijk (brief
of e-mail) berichten.
Artikel 9 Diversen
9.1 Indien door HALTE 6 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De opdrachtgever
kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HALTE 6 deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
9.2 HALTE 6 is bevoegd bij de uitvoering van de opdrachten van de opdrachtgever gebruik te maken van Zzp-ers.
Artikel 10 Toepasselijke recht en geschillenregeling
10.1 Op alle aanbiedingen, aanvragen en overeenkomsten van HALTE 6 is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen HALTE 6 en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te
Amsterdam

