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ALGEMENE VOORWAARDEN 4XM WORKSHOPS

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging,
(rechts)handelingen en overeenkomst tussen 4xm - Music, Media, Management & More en
Opdrachtgever waarop 4xm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer en opdrachtgever
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze
in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van 4xm zijn vrijblijvend en niet bindend.
2. 4xm kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 4xm niet tot het verrichting van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
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Artikel 3. Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient giraal te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn
zoals vermeld op de van toepassing zijnde factuur.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven betalingstermijn betaald heeft, is Opdrachtgever
gerechtelijk in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
3. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt op iedere herinneringsfactuur 5% toeslag op het
oorspronkelijke factuurbedrag berekend.
4. Indien Opdrachtgever qua betaling in gebreke blijft, zijn de daaruit voor 4xm voortvloeiende kosten
voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten inbegrepen.

Artikel 4. Ontbinden
1. Bij het annuleren van een overeenkomst/boeking door Opdrachtgever stemt Opdrachtgever er mee
in dat de overeenkomst/boeking volledig betaald wordt met uitzondering van de reiskostenvergoeding.

Artikel 5. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop 4xm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 4xm niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van 4xm of van derden daaronder begrepen. 4xm heeft ook het
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. 4xm is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aan eigendommen van deelnemers aan
workshops, presentaties, demonstraties en optredens en eigendommen Opdrachtgever. Dit geschiedt
geheel op eigen risico van de deelnemers en Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan- of diefstal van de door 4xm meegebrachte
apparatuur voor de periode van aankomst apparatuur op locatie van Opdrachtgever tot het vertrek van
de apparatuur op locatie van Opdrachtgever.
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