Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BXclusive: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Rensje de Groot en Emma
McConnell, handelend onder de naam “BXclusive”;
Opdrachtgever: de wederpartij van BXclusive zijnde diegene die de opdracht aan BXclusive heeft
verstrekt tot het organiseren van een evenement, of in wiens naam BXclusive (verder te noemen als
BXc) een evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot
stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BXc alsmede op alle
overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen BXc en Opdrachtgever met inbegrip van
de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en
van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen
alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een
geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
3.3 De Overeenkomst tussen BXc en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van BXc van een
door Opdrachtgever ondertekende offerte.
Artikel 4 Uitvoering en prijzen van de overeenkomst
4.1 BXc is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door BXc van de door
Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen
bedrag als. Deze dient binnen drie werkdagen na ondertekening op rekening van BXc te staan.
De resterende 50% van het factuurbedrag mag in maximaal twee termijnen worden betaald,
bestaande uit 25 % drie maanden voor het evenement en 25% drie weken voor het evenement en
moet op de rekening van BXc zijn gestort.
4.2 Bij te late betalingen heeft BXc het recht de overeengekomen diensten onmiddellijk te
beëindigen. Betaalde voorschotten en termijnbetalingen worden in dat geval niet terugbetaald.
4.3 De stylingmaterialen die BXc ter beschikking stelt blijven eigendom van BXC met uitzondering van
(verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan BXc worden
geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan BXc te vergoeden.
4.4 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van
nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel
debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.
Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht 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 overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal BXc de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 Bovendien mag BXc het overeengekomen bedrag 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 BXC, dat in redelijkheid niet van BXc mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. BXc zal
opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. BXc zal
daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Artikel 6 ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomt
6.1. Een annuleringsverklaring dient schriftelijk te geschieden.
6.2 BXc heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij
schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar
oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de
veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van BXc
onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde
materialen.
6.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BXc op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien BXc de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
6.4 Bij annulering na verzending van bevestigend bericht door BXc is de contractant verplicht 80%
van de reserveringswaarde te betalen.
6.5 Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor bedoeld tijdstip is de contractant gehouden 90% van
de reserveringswaarde aan BXc te betalen.
6.6 Bij annulering minder dan 2 weken voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van
de reserveringswaarde aan BXc te betalen. De percentages worden berekend over de totaalsom van
deze bevestiging.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 BXc zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien
een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan BXc onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is BXc voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever
aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van BXc die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden, is BXc slechts voor directe schade aansprakelijk. BXc is nimmer aansprakelijk voor schade
van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever
ingeschakelde leverancier(s).
7.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van BXc in de
nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan BXc toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
7.3 BXc is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in
proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige
medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door BXc gegeven
vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de
schriftelijke Overeenkomst vormt.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien naar de mening van de contractant de overeenkomst niet en/of niet behoorlijk is
nagekomen, dient de contractant BXc onmiddellijk op de hoogte te stellen, gevolgd door een
aangetekend schrijven met aangegeven reden, zulks binnen 5 dagen na de datum van uitvoering. Bij
gebreke aan een bovengenoemd aangetekend schrijven wordt de overeenkomst geacht te zijn
uitgevoerd zoals is bepaald.
Artikel 9 Verplichtingen contractant
9.1 De contractant staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen bijvoorbeeld muzieken/of dansvergunning, volledige horecavergunning, de contractant kan zich bij weigering van de
vergunningen niet beroepen op overmacht.
De contractant dient uiterlijk 5 maanden vooruit aan te geven de samenwerking met BXc te
beëindigen, wordt dit termijn korter, dan draait degene die besluit te beëindigen op voor de
noodzakelijk te maken kosten, welke de ander moet maken of heeft gemaakt om de evenement op
normale wijze voort te kunnen zetten. Het bedrag moet binnen 2 maanden na beëindiging van de
samenwerking op de rekening van de andere partij gestort zijn.
9.2 De contractant verklaart meerderjarig te zijn en persoonlijk voor de nakoming en betaling van de
aangegane verplichtingen borg te staan.

