ALGEMENE VOORWAARDEN DJ WOELIE/DB PARTY SOUND
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden: Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met DJ
Woelie/db Party Sound zijn behoudens uitsluitingen die nadrukkelijk zijn vermeld op onze
facturen de algemene voorwaarden die hierin worden beschreven van kracht. Deze
voorwaarden worden u met de factuur meegezonden. Zodra u het op de factuur vermeldde
voorschot heeft betaald bevestigd u akkoord te gaan met deze voorwaarden. U heeft hierna
geen recht meer op terugbetaling van het voorschot indien de boeking uwerzijds
geannuleerd wordt.
2. Betaling: U kunt het factuurbedrag enkel betalen per bankoverschrijving. Dit om onderlinge
geschillen te voorkomen. U dient te zorgen dat het volledige bedrag over is geschreven
voordat de opdracht aanvangt of u dient een bewijs van betaling te kunnen overleggen
voordat de opdracht aanvangt. Bovenop de basisprijs rekenen wij boven de 5 uur overuren á
€25 per half uur. Deze worden altijd eerst mondeling overlegt en dienen direct na afloop
contant afgerekend te kunnen worden.
3. Annulering: Wij behouden ons het recht om ten allen tijde het betaalde voorschot te
behouden. Tevens vorderen wij een deel van het totaalbedrag naar ratio van de
annuleringstermijn. 50% bij annulering binnen 14 dagen voor het optreden. Deze kosten zijn
vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele
incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende
transportkosten en kilometervergoedingen niet te worden betaald.
4. DJ-Garantie: Mocht DJ Woelie/dB Party Sound door onvoorziene omstandigheden het djoptreden moeten afzeggen dan kunt u kostenloos een waardige vervanger vragen of u kunt
het voorschot terugvorderen waarna de afspraak ontbonden wordt.
5. Zang-Garantie: Mocht DJ Woelie/dB Party Sound door onvoorziene omstandigheden het
zang-optreden moeten afzeggen dan heeft u recht op een herplanning of u kunt het
voorschot terugvorderen waarna de afspraak ontbonden wordt.
6. Combinatie-Garantie: Aangezien wij in combinatie niets extra rekenen voor een bescheiden
zangoptreden van maximaal 2 maal een half uur tijden het dj-optreden is voor het
zanggedeelte geen financiële vergoeding van toepassing.
7. Prestaties DJ/Zanger: De klant wordt geacht bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van
de DJ/Zanger. Dit wil zeggen dat de DJ/Zanger ten allen tijde naar beste kunnen zal presteren
om de klant zo goed mogelijk naar wens te voorzien van muziek. De DJ/Zanger heeft het
recht om in overeenstemming met de klant een bepaald geluidsniveau te produceren. Het
gebruik van geluidbegrenzers die apparatuur kunnen afschakelen is niet toegestaan i.v.m.
mogelijk beschadigen hiervan tenzij anders overeengekomen. DJ Woelie/dB Party Sound
behoudt zich het recht om een optreden/opdracht zonder financiële compensatie niet door
te laten gaan als achter de verplichting tot het aansluiten van apparatuur op een
geluidsbegrenzer toch verplicht blijkt te zijn.
8. Geluidsniveau: DJ Woelie/dB Party Sound tracht ten allen tijde het niveau van het geluid op
het toegestane niveau te houden. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor klachten van
geluidsoverlast. Indien er van rechtswege gevraagd wordt het niveau te verlagen zal DJ
Woelie/dB Party Sound hier direct gehoor aangeven ongeacht de wens van de klant. Mocht
de klant anders besluiten dan wijze wij iedere vorm van aansprakelijkheid af. Ook zijn wij niet
aansprakelijk voor een der welke gevolgschade door een te hoog geluidsniveau. Hier vallen
gehoorschade, gebroken ruiten, lostrillende plafondplaten e.d. onder.
9. Aansprakelijkheid: Iedere schade die door de klant of diens gasten wordt toegebracht dan
wel per ongeluk of opzettelijk aan apparatuur van DJ Woelie/dB Party Sound of die hij

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

gehuurd heeft van derden wordt door de klant vergoed. Wij behouden ons het recht om tot
5 werkdagen na het optreden de klacht bij de klant neer te leggen. Na bepaling van het
schadebedrag dient de klant die binnen 1 maand te vergoeden. Ook zijn wij niet
aansprakelijk voor eventuele schade aan het gebouw, meubilair e.d.
Vroegtijdige beëindiging: Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of
brandweer worden verboden of vroegtijdig beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het
ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het
produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn
verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen factuurbedrag.
Veiligheid: De klant staat te allen tijde garant voor de veiligheid van de DJ/Zanger.
Sabam, Buma-Stemra en billijke vergoedingen: De klant vrijwaart DJ Woelie/dB Party Sound
voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel verschuldigde muziekrechten en
billijke vergoeding. DJ Woelie/dB Party Sound verklaard daarentegen enkel legaal verkregen
muziek te gebruiken en dit ten tijde van het optreden ook te kunnen bewijzen.
Oponthoud: Indien DJ Woelie/dB Party Sound verwacht omwille van omstandigheden te laat
te komen op een optreden zal hij de klant z.s.m. verwittigen. De klant dient hiervoor een
bereikbaar telefoonnummer ter beschikking te stellen. Wij streven ernaar om altijd ruim voor
aanvang aanwezig te zijn, anders trachten we ons te spoeden.
Parkeren laden en/of lossen: Klant zorgt dat DJ/Zanger nabij de op te stellen plaats kan
parkeren. Indien de DJ/Zanger de auto met aanhangwagen naar een openbare parkeerplaats,
die zich niet in het zichtveld van de locatie bevindt, dient te verplaatsen behouden wij ons
het recht het optreden te annuleren. Mocht er een betaalde parkeerplaats benodigd zijn dan
dient de klant deze te vergoeden. Als er over trappen getransporteerd dient te worden of
over een langere afstand van 50 meter dient de klant voor minimaal 3 helpers te zorgen.
Eventuele schade die ontstaat door het transport op deze wijze zijn voor rekening van de
klant.
Stroomvoorziening: Bij het gebruik van de basisopstelling dient de klant te zorgen voor 2 vrije
stroomgroepen van ten minste 16A/230V. Bij grotere opstellingen zullen we een andere eis
neerleggen. Indien de klant nalatig blijkt en wij specials zoals dansvloeren en grote
verlichtingsopstellingen niet kunnen gebruiken vanwege een niet correcte
stroomvoorziening terwijl de klant ons bevestigd heeft te kunnen voldoen hieraan dient de
klant deze evengoed te betalen zonder dat de apparatuur heeft kunnen werken. Ook zullen
wij dit omwille van gezichtsverlies mondeling melden aan de gasten.
Gebruik apparatuur door derden: Het gebruik van apparatuur van DJ Woelie/dB Party Sound
door derden is niet toegestaan mits ander overeen gekomen en een instructie is gegeven
door de DJ/Zanger. Derhalve blijft de aansprakelijk volgens punt 9. bij de klant.
Extra voorwaarden:
a. Drank en maaltijd. DJ mag met mate op koste van de klant gebruik maken van de
facilitering die ook voor de gasten geldt. Bij zang vragen wij extra voldoende
mineraalwater (fles) aangezien dit noodzakelijk is voor de prestatie.
b. Bij buitenoptredens dient altijd een afdak beschikbaar te zijn voor de op te
stellen apparatuur. (Deze kunnen we tegen meerprijs ook zelf voorzien).
Geschillen: Wij proberen ernaar te streven om bij eventuele geschillen tot een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing te komen.

