
 

Algemene voorwaarden 

 

1. COVID-19 

De Silent Muziekbingo is een activiteit die uitkomst biedt in deze pandemie. Onze host zal nadrukkelijk uw 

gasten/medewerkers wijzen op de regels en het gedrag, echter is opdrachtgever te alle tijde zelf 

verantwoordelijk voor het faciliteren en het naleven van de regels zoals ze zijn gesteld vanuit het kabinet.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca 

 

Silent Music Events heeft de mogelijkheid om de activiteit te annuleren op het moment dat er door de 

lokale/regionale overheid of de rijksoverheid scherpere maatregelen worden afgekondigd die van invloed zijn 

op de activiteit.  

 

Silent Music Events is niet aansprakelijk op het moment dat er door (lokale) overheden besloten wordt de 

regelgeving aan te scherpen ten aanzien van horeca en evenementen.  

 

2. Schade / diefstal koptelefoons & apparatuur 
Voorafgaand en na afloop worden de door ons verhuurde materialen grondig nagekeken om een goede 
werking van de materialen te kunnen garanderen. Eventuele kosten i.v.m. na afloop geconstateerde schade, 
kosten voor extra schoonmaakwerkzaamheden en/of ontbrekende materialen worden doorberekend op de 
uiteindelijke factuur. 
 
In het geval van een ontbrekende of onbruikbaar geworden hoofdtelefoon wordt € 40,- exclusief BTW in 
rekening gebracht. De kosten van eventuele andere materialen en apparatuur zijn op aanvraag. 
 
3. Verkoop 

De entreeprijs voor het optreden mag maximaal €15,- per toegangsbewijs bedragen. Een afwijkende 
entreeprijs is uitsluitend toegestaan in overleg met Silent Music Events. 
 
4. Regelgeving, klachten 
Opdrachtgever is te alle tijde verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving zoals deze is vermeld in de 
exploitatievergunning. 
 
Silent Music Events is in geen enkel geval verantwoordelijk voor klachten en/of geschillen met betrekking tot 
overlast tijdens het evenement.  
 
5. Veiligheid 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor handhaving van de orde tijdens op- en afbouw, eventuele repetitie en 
tijdens het optreden van de artiest. 
 
Opdrachtgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers, artiest, crew én 
de apparatuur. 
 
Indien de veiligheid van de artiest, medewerkers, en/of publiek niet gewaarborgd kan worden, heeft Silent 
Music Events het recht om het optreden definitief of (naar eigen keuze) tijdelijk af te breken, onverminderd de 
verschuldigdheid door opdrachtgever van de gage.  
 
Dit geldt ook bij ongeregeldheden voor of tijdens het optreden, zoals vechtpartijen, gooien met drank en 
andere situaties waarbij gevaar voor de artiest en/of beschadiging van apparatuur dreigt. 
Voor het overige dient opdrachtgever en Silent Music Events te vrijwaren van alle aanspraken door derden.  
 
Indien er schades aan geluidsapparatuur en/of eigendommen van Silent Music Events veroorzaakt worden 
door derden, is dit voor rekening van opdrachtgever en zullen deze schades binnen 1 maand na het optreden 
tegen nieuwwaarde door opdrachtgever dienen te worden vergoed. 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca


 

6. Intellectueel eigendom 

Silent Music Events heeft het exclusieve recht de betreffende intellectuele creatie met merknaam te 
gebruiken, te verveelvoudigen en/of te exploiteren  
 

In alle communicatie dient opdrachtgever duidelijk onze naam te vermelden. Al het beeldmateriaal wat door 

ons met opdrachtgever is gedeeld mag enkel worden gebruikt ten behoeven van de promotie van het geplande 

event. 

 

Alle auteursrechten van de Silent Muziekbingo behoren toe aan de Silent Muziekbingo op grond van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

 

7. Promotie 

Opdrachtgever mag voor promotie uitsluitend gebruik maken van het door Silent Music Events aangeleverde 

promotiemateriaal, presskit is op te vragen via info@desilentmuziekbingo.nl. 

 

In de promotionele uitingen van het evenement mag uitsluitend 'De Silent Muziekbingo’ gecommuniceerd 

worden. Elke andere vorm van (naams)vermelding is niet toegestaan. Dit geldt voor flyers, posters, tickets, 

social media, websites, uitnodigingen, persberichten, RTV commercials en alle overige vormen van 

communicatie.  

 

De promotie mag pas worden gestart na ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen. 

 

8. Privacywetgeving 

Silent Music Events verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van opdrachtgever bij het  

uitvoeren van de werkzaamheden. Silent Music Events heeft hiervoor een privacyreglement en  

verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze algemene  

voorwaarden. De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze  

Algemene Voorwaarden. 

 

9. Rider 

Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst een kopie van de algemene voorwaarden 
en de rider te hebben ontvangen. Opdrachtgever is er mee bekend en stemt er mee in dat de algemene 
voorwaarden en de rider eenzijdig door Silent Music Events kan worden gewijzigd. 
 

10. Betaling 
De betalingstermijn voor de afname van producten en/of diensten waarvoor een offerte is verstuurd bedraagt 

14 dagen. De Silent Muziekbingo zal de geldende betalingstermijn op de factuur vermelden. 

 
11. Annuleringsvoorwaarden 

- De show kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voorafgaand aan de show; 

- Twee weken voor uitvoering van de show wordt 20% van de afgesproken prijs in rekening gebracht; 

- Een week voorafgaand van de show wordt er 40% van de afgesproken prijs in rekening gebracht; 

- Twee dagen voorafgaand van de show wordt het volledige bedrag in rekening  gebracht. 

 

 

 

mailto:info@desilentmuziekbingo.nl

