Algemene voorwaarden GO Events B.V.

Artikel 1 Definities
1.

GO Eve nts B.V., hie rna verder te noemen als GO Events: opdrachtnemer gevestigd aan Edisonstraat 85,

2.

7006 RB Doe tinche m, inge schreven in he t Hande lsre gister onde r KvK-numme r 62153471;
Opdrachtgever: de natuurlijke of re chtspersoon me t wie GO Eve nts e e n ove reenkomst he eft ge sloten.
Te ve ns wordt onde r opdrachtgever ve rstaan e igenaar e n/of ge bruike r van de zaak dan we l de door of
name ns haar inge schake lde pe rsonen of be drijven;

3.

Ove reenkomst; De door partije n conform artikel 3 ge slote n overeenkomst tot he t le veren van zaken, elke
wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelinge n ter uitvoering van die ove reenkomst en,
achte raf bezien alle (re chts)handelingen be nodigd voor he t aangaan van die ove reenkomst;

4.

Zake n; De te le ve ren producte n dan we l die nste n zoals be schreven in e n we lke de e l uitmake n van de

5.

ove reenkomst;
Ge bruike r: de natuurlijke e n/of re chtspersoon die onde r ge bruikmaking van de Ticke tshop e e n ticket
koopt van opdrachtgever voor e en door of namens opdrachtgever georganiseerd e venement;

6.

Ticke tshop: he t door GO Eve nts ontwikke lde online systeem voor de aankoop, ve rkoop, be handeling,
ve rwe rking e n afwikke ling van ticke ts.

Artikel 2 Algemeen
1.

De ze alge mene voorwaarden zijn van toe passing op alle onde rhandelingen e n ie de re tot stand ge komen

2.

ove reenkomst tussen GO Eve nts en de opdrachtgever.
De ze alge mene voorwaarden zijn e ve neens van toe passing op ove re enkomsten voor de uitvoe ring

3.

waarvan, door GO Eve nts, de rden die nen te worde n be trokke n.
De toe passelijkhe id van de alge mene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukke lijk van de
hand ge we ze n.

4.

Van de ze voorwaarden kan sle chts worde n afgewe ken, indie n partije n dit schrifte lijk ove reenkomen.

5.

Indie n he t be paalde in de overeenkomst afwijkt van he t be paalde in de ze algemene voorwaarden, geldt
he t be paalde in de ove reenkomst.

6.

Indie n é é n of meerdere bepalingen in de ze voorwaarden op e nig moment geheel of ge deelte lijk nie tig zijn
of ve rnie tigd mochte n worde n, dan blijft he t ove rige in de ze voorwaarde n be paalde volle dig van

7.

toe passing.
GO Eve nts e n opdrachtgever zulle n dan in ove rle g tre den om nie uwe be palingen te r ve rvanging van de
nie tige of ve rnie tigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als moge lijk he t doe l e n de stre kking
van de oorspronke lijke bepalingen in acht wordt ge nome n.

8.

Indie n onduide lijkhe id be staat omtrent de uitle g van één of meerdere bepalingen van de ze voorwaarden,
dan die nt de uitle g plaats te vinde n naar de geest van de ze bepalinge n.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
1.
2.

Te nzij e e n te rmijn voor aanvaarding is ve rmeld, is e lk aanbod vrijblijve nd.
De in de aanbieding door GO Eve nts ge noemde prijze n zijn e xclusie f BTW.

3.

Aan e e n aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolle dig ve rstrekte ge gevens kan
de opdrachtge ver nimmer e nig recht ontlenen.

4.

GO Eve nts kan nie t aan haar aanbod worde n ge houden indie n opdrachtgever re delijke rwijs kan
be grijpe n dat de aanbieding, dan we l e e n onde rdeel daarvan e en ke nnelijke ve rgissing of ve rschrijving
be vat.

5.

Indie n de opdrachtge ver de ove reenkomst namens of voor re ke ning van e e n ande re natuurlijke of
re chtspersoon sluit, ve rklaart zij, door he t sluite n van de ove reenkomst, daartoe be voegd te zijn.
De opdrachtge ver is naast de ze (rechts )persoon hoofde lijk aansprake lijk voor alle uit de ove reenkomst
voortvloe iende ve rplichtingen.

6.

Ove reenkomsten ge lde n e erst als ge sloten na onde rte kening door de opdrachtge ver van de door GO
Eve nts uitge brachte aanbie dingen, en we l vanaf het moment van ondertekening, dan we l na ontvangst en
akkoordve rklaring van de schrifte lijke aanvaarding door de opdrachtgever van e e n door GO Eve nts
ge daan aanbod.

7.

Indie n de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van he t door GO Eve nts uitge brachte aanbod, is GO
Eve nts daaraan nie t ge bonden. De ove reenkomst komt dan nie t ove re enkomstig de ze afwijke nde

8.

aanvaarding tot stand, te nzij GO Eve nts anders aangeeft.
Indie n in he t aanbod of de ove reenkomst e en uitvoe rings- of (op)le ve ringstermijn is ve rme ld, be treft dit
te alle n tijde e e n indicatie ve, nie t-fatale termijn. Indie n GO Eve nts ve rwacht e en indicatie ve termijn te
ove rschrijden dan ste lt zij de opdrachtgever hie rvan zove e l moge lijk in ke nnis zonde r dat de
opdrachtge ver aanspraak maakt op e nige vorm van schade ver goeding of kwijtsche lding, dan we l
re stitutie van de ge heel of ge deelte lijk ve rschuldigde betaling.

Artikel 4 Wijziging
1.

Indie n de aard, omvang of inhoud van de ove re enkomst, al dan nie t op ve rzoe k of aanwijzing van de
opdrachtge ver, van de bevoegde instantie s et cetera, wordt ge wijzigd e n de ove reenkomst daardoor in
kwalitatie f e n/ of kwantitatie f opzicht wordt ge wijzigd, dan kan dit ook conse quenties he bben voor
he tge en oorspronke lijk ove reengekomen we rd.

2.

Daardoor kan he t oorspronke lijk ove reengekomen bedrag worde n ve rhoogd of ve rlaagd. GO Eve nts zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de ove reenkomst kan voorts
de oorspronke lijk opge geven termijn van uitvoering worde n ge wijzigd.

3.

GO Eve nts zal op schrifte lijk ve rzoek van de opdrachtgever alle door de ze aangegeven veranderingen in
de opdracht uitvoe re n, mits de ze re de lijke rwijze uitvoe rbaar zijn e n de opdrachtgever zich be reid
ve rklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.

4.

Zonde r daarmee in ge breke te komen, kan GO Eve nts e en verzoek tot wijziging van de ove reenkomst
we ige re n, indie n dit in kwalitatie f e n/ of kwantitatie f opzicht ge volg zou kunne n he bben bijvoorbeeld
voor de in dat kade r te ve rrichten we rkzaamheden of te le veren zake n.

5.

Indie n GO Eve nts met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is GO Eve nts nie ttemin te allen
tijde ge re chtigd tot ve rhoging van de ze prijs zonde r dat de opdrachtgever in dat ge val ge rechtigd is om
de ove reenkomst om die re de n te ontbinde n, indie n de ve rhoging van de prijs voortvloe it uit een
be voegdheid of ve rplichting inge volge de we t of re gelgeving of haar oorzaak vindt in e e n stijging van de
prijs van grondstoffe n, lonen e t cetera of op ande re gronden die bij he t aangaan van de overeenkomst
re de lijke rwijs nie t voorzie nbaar ware n.

Artikel 5 Opdracht
1.

De ove re enkomst tussen GO Eve nts e n opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht,
te nzij uit de aard van de ove reenkomst anders voortvloeit of indie n partije n uitdrukke lijk e n schrifte lijk
ande rs overeenkomen.

2.

GO Eve nts he eft he t recht we rkzaamheden te laten verrichten door de rden.

3.

Opdrachtgever is ve rplicht e r voor zorg te dragen dat documenten, alsmede instructies e n de rgelijke
tijdig in he t be zit zijn van GO Eve nts. GO Eve nts aanvaardt ge en enke le aansprakelijkhe id voor de
onjuisthe id, onnauwke urighe id of volle dighe id van de docume nte n dan we l instructie s.

Artikel 6 Scanapparatuur
1.

Indie n door GO Eve nts, aan de opdrachtge ver, scanapparatuur in bruikle e n wordt ge ge ven, is de
opdrachtge ver e en borgbe drag verschuldigd van € 300,-(drie honde rd e uro) te nzij uitdrukke lijk een

2.

afwijke nd borgbe drag is ove reengekomen.
Te nzij voor de te rbe schikkingste lling van de scanapparatuur aan de opdrachtgever, uit hoofde van een
bruikle e nove reenkomst, uitdrukke lijk e e n bepaalde termijn is overeengekomen, verlie st de opdrachtgever
he t re cht op de in bruikle e n ge ge ven scanapparatuur op he t mome nt dat he t e venement, waarvoor de
scanapparatuur door de opdrachtgever is aangewe nd, is ge ë indigd. De opdrachtge ver is vanaf dat
mome nt ve rplicht de scanapparatuur zo spoe dig moge lijk te re tourne ren aan GO Eve nts. De kosten van
ve rze nding van de scanapparatuur kome n voor re kening van de opdrachtgever.

3.

Voor zove r de le vering van scanapparatuur geschiedt uit hoofde van e en bruikle e novereenkomst is de

4.

opdrachtge ver verplicht de apparatuur als e en ged ge bruike r onde r zich te houde n.
Van ge bre ken aan de ge le verde scanapparatuur doe t de opdrachtgever zo spoe dig mogelijk me de deling
aan GO Eve nts. De ge leverde scanapparatuur wordt ge acht aan de overeenkomst te be antwoorden indien
de opdrachtge ver GO Eve nts nie t terstond na he t moment dat de opdrachtgever redelijke rwijs van het
ge bre k op de hoogte behoorde te zijn, van he t ge brek in ke nnis ste lt.

5.

De opdrachtge ver is ve rplicht schade aan, uit hoofde van e e n bruikle e nove reen komst, ge le verde
scanapparatuur aan GO Eve nts te vergoeden, te nzij de schade haar nie t kan worde n toe gerekend. GO
Eve nts is ge re chtigd de hie rbe doelde schade te ve rre kenen me t he t borgbe drag als be doe ld in lid 1,
onve rminde rd haar recht op volle dige schadevergoeding.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
1.

GO Eve nts is be voegd de uitvoe ring van de ove reenkomst op te schorten of - indie n de omstandigheden
dit re chtvaardigen - de ove reenkomst me t dire cte ingang te ontbinde n indie n de opdrachtgever de
ve rplichtinge n uit de ove re enkomst of de ze alge mene voorwaarden nie t, nie t tijdig of nie t volle dig
nakomt, dan we l na he t sluite n van de ove reenkomst GO Eve nts ter ke nnis ge komen omstandigheden
goe de grond ge ven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen nie t zal nakome n.

2.

Indie n de opdrachtgever in staat van faillissement ve rkeert, surseance van be taling he eft aangevraagd,
e nig be slag op haar goederen is ge legd of in ge vallen waarin de opdrachtgever anderszins nie t vrije lijk
ove r haar vermogen kan beschikke n, is GO Eve nts gerechtigd de overeenkomst met onmidde llijke ingang
te ontbinde n.

3.

Voorts is GO Eve nts ge rechtigd de ove reenkomst te ontbinde n indie n zich omstandigheden voordoen
we lke van die n aard zijn dat nakoming van de ove reenkomst onmoge lijk is of onge wijzigde
instandhouding daarvan in re de lijkhe id nie t van haar kan worde n ge vergd.

4.

Alle in ve rband me t e en opschorting e n/ of ontbinding van de ove reenkomst te make n e xtra kosten en
ge le de n schade kome n voor re kening van de opdrachtgever.

5.

De opdrachtge ver maakt nimme r aanspraak op e nige vorm van schadever goeding in ve rband met het
door GO Eve nts op grond van dit artike l uitge oe fende opschortings- e n ontbindingsrecht.

6.

Indie n GO Eve nts de ove reenkomst op grond van dit artike l ontbindt, zijn alle vorde ringe n op de
opdrachtge ver terstond ope isbaar.

Artikel 8 Prijzen en betalingen GO Tickets
1.

Uit hoofde van de ove reenkomst te r zake van GO Ticke ts is de opdrachtge ver aan GO Eve nts een
ve rgoeding pe r ticke t, pe r ve rrichte verkooptransactie van ticke ts ve rschuldigd.

2.

Alle be talinge n door ge bruike r in ve rband me t de ve rkoop van ticke ts via de Ticke tshop ge schieden - op
grond van e e n door he t aangaan van de ove re enkomst ge geven daa rtoe strekke nde machtiging van
opdrachtge ver aan GO Eve nts - op de bankre ke ning van de payment provide r.

3.

De door ge bruike rs gedane en door de payment provide r ontvangen betalingen worde n, onder inhouding
van de me t opdrachtge ver overeengekomen ve rgoe ding, maandelijks door GO Eve nts achteraf
ge factureerd e n verrekend me t de aan de opdrachtgever toekomende ve r goeding te r zake van de door
haar ve rkochte ticke ts.

4.

Opdrachtgever garandeert je gens GO Eve nts dat de juridische re latie tussen opdrachtgever e n ge bruiker
uitdrukke lijk toe staat dat GO Eve nts be talinge n van ge bruike rs te r zake ticke ts via de bankreke ning van
de payme nt provide r kan e n mag ontvangen. Opdrachtgever he eft de ve rplichting e e n (pote ntiële)
ge bruike r op re chtsgeldige e n afdoe nde wijze te informe re n ove r de wijze waarop ge bruike r - via de
Ticke tshop e n de payme nt provide r - be talingen ve rricht aan opdra chtgever, zonde r dat e r e nige
contractuele re latie ontstaat tussen GO Eve nts e n/of de Stichting e nerzijds e n ge bruike r anderzijds.

5.

Opdrachtgever garandeert jegens GO Eve nts dat opdrachtgever de (gemachtigde) re keninghouder is van
de opge ge ven bankrekening voor uitbe taling aan opdrachtgever.

6.

Door de opdrachtgever ove rige ve rschuldigde be dragen uit hoofde van de ove re enkomst, worden
maande lijks achteraf gefactureerd, te nzij uitdrukke lijk ande rs schriftelijk ove reengekomen.

7.

Be talinge n door GO Eve nts ge schie den midde ls ove rboeking op he t daartoe opge ge ven bank- of
girore ke ningnummer van de opdrachtgever.

8.

De opdrachtge ver is ve rantwoorde lijk voor de afdracht van de BTW ove r de ve rkoop van ticke ts.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.

Indie n GO Eve nts aansprake lijk mocht zijn, dan is de ze aansprakelijkhe id be pe rkt tot he tgeen in deze
be paling is ge re geld.

2.

GO Eve nts is nie t aansprake lijk voor schade, van we lke aard ook, ontstaan doordat zij is uitge gaan van
door of name ns opdrachtgever verstrekte onjuiste e n/ of onvolle dige gegevens.

3.
4.

Zij is e ve neens nie t aansprakelijk voor ontstane bedrijfs -, indire cte of ge volgschade.
Voor schade, die nie t aan opzet of grove schuld van GO Eve nts is toe te re kenen dan we l ontstaan is
door omstandighe den, die nie t voor risico van GO Eve nts kome n, is zij e ve neens nie t aansprake lijk.

5.

GO Eve nts is nimme r aansprakelijk voor schade als ge volg van inbre uke n van de rden op de door GO
Eve nts ge le verde software, al dan nie t als ge volg van onvoldoende be veiliging.

6.

Door GO Eve nts, voor he t ge bruik van de ge le verde die nsten, ve rstrekte instructie s die ne n door de
opdrachtge ver nauwke urig te worde n opge volgd. Voor he t gebruik e n de de ugde lijke toe passing van de
software draagt GO Eve nts nimme r e nige ve rantwoordelijkhe id. GO Eve nts is nie t aansprakelijk voor

7.

schade als dire ct of indire ct ge volg van he t nie t de ugdelijk opvolge n van de hie rbedoelde instructies.
De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan GO Eve nts verstrekte afbeeldinge n, documenten
e n zake n ge en inbre uk make n op he t auteursrecht of e nig ande r inte lle ctueel e igendom van de rde n.
De opdrachtgever vrijwaart GO Events van alle aanspraken van de rden die de stelling re chtvaardigen dat
de door GO Eve nts ge leverde ontwe rpen inbreuk make n op de re chten van de rden.

8.

GO Eve nts is uitsluite nd aansprakelijk voor dire cte / rechtstreekse schade, die uitsluite nd he t ge volg is
van e e n toerekenbare tekortkoming in de nakoming van e e n opeisbare ve rbintenis.

9.

Indie n GO Eve nts aansprake lijk mocht zijn voor e nige rlei schade, dan is de aansprakelijkhe id van GO
Eve nts be perkt tot maximaal e enmaal de factuurwaarde van de orde r, althans tot dat ge deelte van de
orde r waarop de aansprakelijkhe id be trekking he e ft.

10. De aansprake lijkhe id van GO Eve nts is in ie de r ge val steeds beperkt tot he t be drag waartegen zij
ve rze kerd is.
11. In afwijking van de we tte lijke ve rjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
e n ve rwe ren je gens GO Eve nts e n de door GO Eve nts bij de uitvoe ring van e en overeenkomst be trokke n
de rde n, é én jaar.

Artikel 10 Overmacht
1.

GO Eve nts is nie t gehoude n tot he t nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indie n zij daartoe
ve rhinde rd is als ge volg van e en omstandighe id die haar krachtens de we t, e en re chtshandeling of in het

2.

ve rke er ge ldende opvattingen nie t kan worde n toe gerekend.
In aanvulling op he t be paalde in lid 1 wordt onde r ove rmacht e veneens verstaan he t nie t tijdig e n/ of
de ugde lijk nakome n van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de die nstverlening
van GO Eve nts afhanke lijk is.

3.

Indie n de omstandighe id van ove rmacht lange r voortduurt dan drie maande n of re de lijke rwijs
voorzie nbaar is dat de ze omstandigheid lange r dan drie maanden zal voortduren, zijn partije n gerechtigd
de ove reenkomst schriftelijk te ontbinde n. In dat ge val wordt aan de ha nd van de duur van de tot dan toe
ve rrichte die nstverle ning afgerekend zonde r dat partijen e lkaar overigens ie ts zijn ve rschuldigd.

Artikel 11 Vrijwaring
1.

Opdrachtgever vrijwaart GO Eve nts voor alle aanspraken van de rden, als gevolg van he t lijde n van
schade in ve rband me t de uitvoe ring van de overeenkomst e n waarvan de oorzaak aan andere dan aan
GO Eve nts toe reke nbaar is.

2.

Indie n GO Eve nts uit die n hoofde door de rde n mocht worde n aangesproke n, dan is de opdrachtgever
ge houde n GO Eve nts zowe l buite n als in re chte bij te staan e n onve rwijld al he tge en te doe n dat van
haar in dat ge val ve rwacht mag worde n. Mocht de opdrachtgever in ge breke blijve n in he t ne men van
ade quate maatregelen, dan is GO Eve nts, zonde r inge breke stelling, ge rechtigd ze lf daartoe over te gaan.
Alle koste n e n schade aan de zijde van GO Eve nts e n de rden daardoor ontstaan, kome n inte graal voor
re ke ning e n risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1.

GO Eve nts be houdt zich de re chten e n bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Aute urswe t e n ande re inte lle ctuele we t- e n re gelgeving.

2.

De ge ge vens die voortvloeien uit de re chte n en be voegdheden die GO Eve nts toekomen, mogen nie t
zonde r toe stemming worde n ge kopieerd, gebruikt of aan de rde n worde n getoond.

3.

Bij ove rtreding van de ze bepaling is opdrachtgever aan GO Eve nts e en boete ve rschuldigd van
€ 17.500,00, me t e e n dwangsom van € 750,00 pe r dag. De ze boete kan naast schadeverGOeding op grond
van de We t worde n ge vorde rd.

Artikel 13 Privacy
1.

De ge ge vens en informatie die de opdrachtgever aan GO Eve nts verstrekt, zal zij zorgvuldig e n
ve rtrouwe lijk be ware n.

2.

GO Eve nts zal passende maatregelen ne men om de ve rtrouwe lijke informatie e n pe rsoonsgegevens te
be schermen en de door opdrachtnemer, met toestemming, in te schakelen de rden e n medewe rkers
inlichte n ove r he t ve rtrouwe lijke karakter van de informatie .

3.

Ve rwe rking van pe rsoonsgegevens door opdrachtnemer vindt pla ats conform de toepasselijke
(inte r)nationale we t- e n (be roeps)regelgeving op he t ge bied van de bescherming van pe rsoonsgegevens.

4.

Tusse n opdrachtgever e n GO Eve nts zal e en aparte ve rwe rkingsovereenkomst worde n ge sloten. Dit zal
in ie de r ge val e en omschrijving van he t onderwe rp, de duur, de aard e n he t doe l van de ve rwe rking, he t
soort pe rsoonsgegevens, de categorieën van be trokke nen en de re chten e n verplichtingen van de
ve rantwoordelijke e n ve rwe rker bevatten. Te vens zulle n e r afspraken worde n ge maakt ove r instructies,
ge he imhouding, be veiliging, subve rwe rking, aansprake lijkhe id e n e ventuele audits.

5.

Indie n op grond van e e n we ttelijke be paling of e e n rechterlijke uitspraak GO Eve nts ge houden is
ve rtrouwe lijke informatie aan de rden te verstrekke n, dan is GO Eve nts nie t ge houde n tot
schadevergoeding of schadeloosstelling. Te ve ns is de opdrachtgever nie t ge rechtigd tot ontbinding van
de ove reenkomst op grond van e nige schade die hie rdoor is ontstaan.

Artikel 14 Wijziging
1.

GO Eve nts he eft he t recht om de ze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzige n. Wijziginge n zulle n ook
ge lde n te n aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. GO Eve nts zal de opdrachtgever pe r e -mail op
de hoogte stelle n van de wijziginge n. Indie n de opdrachtgever nie t akkoord gaat met de aangekondigde
wijziginge n, he e ft de opdrachtgever het re cht om de overeenkomst te ontbinde n.

Artikel 15 Slotbepalingen
1.

Op e lke ove reenkomst is uitsluite nd Ne de rlands re cht van toepassing.

2.

Alvore ns e e n be roep te doe n op de re chter zijn partije n ve rplicht zich optimaal in te spanne n om het
ge schil in onde rling ove rle g te beslechten.

3.

Te nzij de we t hie rvan dwinge nd afwijkt, is uitsluite nd de re chter binne n he t arrondissement van GO
Eve nts be voegd van ge schille n ke nnis te ne men.

