Algemene Voorwaarden kerstmanbezoek.nl/Allround Productiehuis De
Wijze Kater.
1. Aansprakelijkheid
1.1 Allround Productiehuis De Wijze Kater en/of kerstmanbezoek.nl kan in geen
geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen. De boeker is
hiervoor aansprakelijk. De boeker vrijwaart Allround Productiehuis De Wijze
Kater en/of kerstmanbezoek.nl voor schadeclaims van derden.
1.2 De boeker is aansprakelijk voor schade aan apparatuur (voor zover
aanwezig) veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van een optreden, alsmede voor door boeker en/of zijn
doelgroep veroorzaakte schade aan eigendommen van Allround Productiehuis De
Wijze Kater en/of kerstmanbezoek.nl voor, tijdens of na afloop van een
optreden. Schade zal door de boeker worden vergoed.
2. Annulering
Eventuele annulering van een geboekt optreden dient schriftelijk/per e-mail te
gebeuren. Dit kan kosteloos tot 30 dagen voor de afgesproken datum van het
optreden. Gebeurt dit later dan dient de boeker de volledige uitkoopsom te
betalen. Eventuele ingekochte (uitdeel)cadeaus vallen hier buiten en dienen
sowieso afgenomen en betaald te worden.
3. Betaling
3.1 De betaling dient uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur plaats
te vinden.
3.2
Indien de boeker na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft met
de betaling, is hij een maandelijkse rente van 5 % verschuldigd.
4 Overmacht
4.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen ziekte/arbeidsongeschiktheid
van een van de medewerkers van Allround Productiehuis De Wijze Kater en/of
kerstmanbezoek.nl, heeft laatstgenoemde het recht het optreden naar een in
redelijkheid te bepalen latere datum te verschuiven of deze te annuleren in
overleg met de boeker.
4.2 De boeker heeft in geval van verschuiving of annulering geen recht op
schadevergoeding.
5. Op- en afbouwcondities foto-gelegenheid en popcornwagen
5.1 De boeker draagt zorg voor de volgende op- en afbouwcondities:
- De ruimte is vrij/leeg, goed verlicht, schoon en staat volledig ter beschikking
van kerstmanbezoek.nl vanaf aankomst op de dag en het uur
zoals overeengekomen tot het tijdstip waarop kerstmanbezoek.nl klaar is en/of
afgebouwd.
- In de ruimte is, indien nodig, voldoende netvoeding (1 afzonderlijke vrije
stroomgroep, geaard) aanwezig. Er is iemand van de boeker aanwezig die weet
welk stopcontact kerstmanbezoek.nl kan gebruiken. Aanwezigheid van
laatstgenoemde perso(o)n(en) kan achterwege blijven indien deze informatie
vooraf aan Kerstmanhuren.eu kenbaar is gemaakt.
- De ruimte die wij gebruiken hangt af van de geboekte activiteit. Hierover is
vooraf contact.

- Er is een door de boeker aangewezen verantwoordelijke aanwezig. Deze ziet
erop toe dat de bezoekers zich ordelijk gedragen.
- Alle meegebrachte eigendommen van kerstmanbezoek.nl worden uitsluitend
op- en afgebouwd en bediend door medewerkers van kerstmanbezoek.nl.
- Alle meegebrachte eigendommen van kerstmanbezoek.nl worden uitsluitend
gebruikt voor de overeengekomen activiteit van kerstmanbezoek.nl.
Uitzonderingen dienen van te voren en schriftelijk overeengekomen te zijn.
5.2 Indien de boeker niet (voldoende) zorg heeft gedragen voor de op- en
afbouwcondities, behoudt kerstmanbezoek.nl zich het recht voor de activiteit te
annuleren. De boeker is in dat geval nog steeds de afgesproken prijs
verschuldigd.
6. Kleedruimte
De boeker draagt zorg voor een afsluitbare kleedruimte. Deze moet beschikken
over stromend water, een spiegel en een toilet.

