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Artikel	1	Definities	

In deze algemene voorwaarden, en alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, 
wordt verstaan: 
 

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 
1.2 Bedrijf: Een Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
1.3 Consument: Een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of 

beroep. 
1.4 Soundstar Drive In Show: Soundstar Drive In Show, gevestigd te Waalre en 

ingeschreven bij de KvK onder nummer 17234828 
1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en 

het product heeft afgenomen en/of opdracht verleent aan Soundstar Drive In Show tot 
het engageren van artiesten en/of musici en/of het verhuren van apparatuur en/of het 
organiseren van een evenement of festiviteit en zorg draagt voor de betaling. Onder 
Opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven. 

1.6 Opdrachtnemer: De (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot 
levering van het in het contract vermelde dienst. 

1.7 Artiest: de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten 
en amusement, die zich jegens Soundstar Drive In Show heeft verbonden een bepaalde 
artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan een 
diskjockey en/of artiest en/of musicus en/of presentator, die tegen betaling deelneemt 
aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of degene die tegen betaling 
directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de onder Artikel 1. 
onder 1.5 bedoelde evenementen of festiviteiten. 

1.8 Riders, zijnde speciale - aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van 
de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen 
onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst 

1.9 Toeleverancier: degene die zich direct of indirect jegens Soundstar Drive In show 
heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en 
ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, 
vervoer, decoratie, licht, geluid, muziekinstrumenten, catering en beveiliging. 

1.10 Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Soundstar Drive In Show verstrekte 
Opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen 
van artiesten en/of het verhuren en/of het in bruikleen geven van Zaken en / of het 
leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de 
Overeenkomst. 

1.11 Partijen: alle betrokken partijen, te weten Artiest, Soundstar Drive In Show, 
toeleverancier en opdrachtgever. 

  



 

Algemene Voorwaarden, Versie 1.15, de datum 11-05-2020 

Pagina 3 van 21 

 

Paradijslaan 9 
5581 WB Waalre 

06 - 028 61 41 31 
Info@Sound-star.nl 

KvK: KvK: 17234828 
BTW: NL001697427B51 

1.12 Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Soundstar Drive In Show 
voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht. Alsmede iedere artiest, drive 
in show, of leverancier van aanverwante diensten (in de meest ruime zin), alleen of in 
groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft 
verbonden. 

1.13 Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Soundstar 
Drive In Show, waarbij in het kader van een door de Soundstar Drive In Show 
georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de 
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere 
communicatiemiddelen. 

1.14 Koop op afstand: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Soundstar Drive In 
Show waarbij in het kader van een door de Soundstar Drive In Show georganiseerd 
systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, 
zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. 

1.15 Meerwerk, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de 
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor Soundstar Drive In Show en/of de 
door haar ingeschakelde Toeleveranciers en/of Artiest meer dan wel gewijzigde 
werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken. 

1.16 Zaken, de door Soundstar Drive In Show voor het uitvoeren van de Opdracht 
gebruikte Zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de 
Opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven Zaken, zoals geluids-, 
beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, 
podiumdelen e.d. 

1.17 Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de 
Wederpartij is overeengekomen. 

1.18 Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Soundstar Drive In Show en de 
opdrachtgever tot levering van de vermelde dienst 

1.19 Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de 
Wederpartij en Soundstar Drive In Show. 

1.20 Locatie / tijd: De met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering 
van een (gedeelte van een) optreden. 

1.21 Uitkoopgage/Uitkoopsom dienst: De all - in prijs voor de desbetreffende dienst, met 
inbegrip van belastingen, premieheffing (uitgezonderd auteursrechten), 
werknemersverzekeringen en bemiddeling fee. 
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ARTIKEL	2.	Werkingsfeer	

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, 
handelingen, leveranties en werkzaamheden van Soundstar Drive In Show, 
samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, 
dat door of in opdracht van Soundstar Drive In Show ten behoeve van de 
opdrachtgever is georganiseerd, en gelden zowel voor de opdrachtgever alsmede de 
artiest of toeleverancier 

2.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van op drachtgever gelden 
slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Soundstar Drive In Show 
schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3. Bij sommige Opdrachten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in 
dat geval bij de Overeenkomst verstrekt worden. 

2.4. Deze voorwaarden worden door Soundstar Drive In Show bij de verstrekking van een 
offerte aan opdrachtgever meegeleverd. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te 
raadplegen op https://www.sound-star.nl 

2.5. Indien en voor zover bij overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, 
prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. 

2.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. Soundstar Drive In Show en opdrachtgever 
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden 
genomen. 

2.7. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever 
nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan 
Soundstar Drive In Show die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan. 

2.8. Indien Soundstar Drive In Show niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 
Soundstar Drive In Show in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

2.9. Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan 
Soundstar Drive In Show de Leveringsvoorwaarden van Soundstar Drive In Show te 
aanvaarden. 
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ARTIKEL	3.	Totstandkoming	overeenkomsten	

3.1. Offertes van Soundstar Drive In Show gelden als een uitnodiging aan een potentiële 
opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te 
sluiten als in de offerte beschreven. 

3.2. Alle Offertes van Soundstar Drive In Show, zowel schriftelijk als mondeling zijn 
vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte. Na deze periode 
vervallen eventuele opties en behoudt Soundstar Drive In Show zich het recht voor de 
voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere 
aanvragen. 

3.3. Aanbiedingen en/of offertes worden elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende 
omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.4. Alle prijzen vermeld op de website, in de brochure of prijslijst van Soundstar Drive In 
Show zijn onder voorbehoud, exclusief omzetbelasting, exclusief reis - en 
vervoerskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 

3.5. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening 
van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden. 

3.6. Door akkoord te geven op de offerte gaat Opdrachtgever een Overeenkomst aan met 
Soundstar Drive In Show inzake de Opdracht genoemd in de offerte. Opdrachtgever 
en Soundstar Drive In Show hebben in deze Overeenkomst in ieder geval 
overeenstemming bereikt over: optredende Artiest(en), datum en tijdstippen Opdracht, 
vergoeding, locatie en overige dienstverlening. 

3.7. Soundstar Drive In Show en Opdrachtgever zijn gebonden nadat Opdrachtgever 
akkoord geeft op de offerte, hetzij mondeling of per e-mail. Soundstar Drive In Show 
zal ten alle een e-mail sturen ter bevestiging van de definitieve opdracht verstrekking. 
Wanneer er binnen 3 dagen geen reactie volgt neemt Soundstar Drive In Show aan dat 
de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden. 

3.8. Eventueel na akkoord van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken 
inzake de Opdracht zijn slechts van kracht indien deze door Soundstar Drive In Show 
en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.9. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de 
aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Soundstar Drive In Show daaraan 
niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij Soundstar Drive In Show anders aangeeft. 

3.10. Opdrachtgever heeft het recht om binnen het daarvoor overeengekomen aantal dagen 
(afkoelingsperiode) kosteloos de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, mits de 
boeking niet plaatsvindt binnen 4 dagen. De afkoelingsperiode is afhankelijk van het 
aantal dagen tot de boeking op het moment van de totstandkoming van de 
overeenkomst en wordt op de offerte vermeld. Het aantal dagen tot de boeking en de 
bijbehorende bedenktijd luiden als volgt: meer dan 30 dagen: 7 dagen bedenktijd; 22 
tot en met 30 dagen: 4 dagen bedenktijd; 15 tot en met 21 dagen: 3 dagen bedenktijd; 
9 tot en met 14 dagen: 2 dagen bedenktijd; 5 tot en met 8 dagen: 1 dag bedenktijd; 
minder dan 5 dagen: geen bedenktijd. Indien Opdrachtgever niet binnen de 
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afkoelingsperiode na het geven van akkoord op de offerte, per e-mail de 
Overeenkomst heeft geannuleerd is de Overeenkomst bindend. 

3.11. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Overeenkomst definitief tot 
stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde 
annuleringsbepalingen van kracht. 

3.12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Soundstar Drive In Show niet tot het 
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 

3.13. Opdrachtgever en Soundstar Drive In Show erkennen elektronische communicatie en 
zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele 
feit dat de communicatie elektronisch is. 

3.14. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de 
grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. 
Minderwerk wordt slechts verrekend indien Partijen dit van tevoren schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

3.15. Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) 
van Soundstar Drive In Show met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste 
kenmerken van de Opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of 
gedaan. Soundstar Drive In Show garandeert echter niet dat alle offertes en producten 
volledig met het gegeven beeldmateriaal et cetera in overeenstemming zijn. 
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of 
ontbinding. 

3.16. Soundstar Drive In Show kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden 
gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in 
het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de 
aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 

3.17. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of 
nabestellingen. 

3.18. De boeking is pas definitief bevestigd met het doen van een aanbetaling van 30% van 
de totaal factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na bevestiging van 
de boeking te zijn voldaan. Hiervoor wordt een deelfactuur gestuurd. 
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ARTIKEL	4	Uitvoering	overeenkomst	

4.1. Soundstar Drive In Show zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren. 
4.2. Soundstar Drive In Show is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een 

Overeenkomst derden (externe leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden 
zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan Soundstar Drive In Show niet 
aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. 
Soundstar Drive In Show verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door 
handelen of nalaten van door Soundstar Drive In Show ingeschakelde derden naar 
beste kunnen op te lossen. Hiermee wordt o.a. het regelen van een gelijkwaardige 
vervanging van Artiest bij ziekte van de in de Overeenkomst beschreven Opdracht 
bedoeld. 

4.3. Indien op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk 
werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden 
doorberekend. Hiermee wordt o.a. verlenging van de Opdracht bedoeld. 

4.4. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft Opdrachtgever 
geen recht op korting op het de in Overeenkomst afgesproken vergoeding. 

4.5. Indien Soundstar Drive In Show en/of Artiest op weg naar de Opdracht oponthoud 
heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. 
Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking 
stellen. Soundstar Drive In Show en/of Artiest zal, voor zover redelijkerwijs 
mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats 
van bestemming te kunnen arriveren. 

4.6. Soundstar Drive In Show en/of Artiest is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle 
Zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is 
overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde Zaken door Soundstar 
Drive In Show en/of de Opdrachtgever zullen worden verstrekt. 

4.7. Bij uitval/ziekte of andere omstandigheden waardoor de Soundstar Drive In Show de 
opdracht niet kan verzorgen zal Soundstar Drive In Show hiervan zo spoedig 
mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. Soundstar Drive In Show doet zijn 
uiterste best om zorg te dragen voor een degelijke vervanging. In geen geval kan de 
opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere 
inkomstenderving 

4.8. Soundstar Drive In Show draagt er zorg voor dat er bij aanvang van het optreden met 
deugdelijk apparatuur gewerkt wordt 
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ARTIKEL	5	Verantwoordelijkheden	opdrachtgever	

5.1. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht 
te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). 
De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / ID te legitimeren. 
Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 

5.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Soundstar Drive In 
Show aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan Soundstar Drive In Show worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Soundstar Drive 
In Show zijn verstrekt, heeft Soundstar Drive In Show het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.3. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met Soundstar 
Drive In Show, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en, alsmede 
met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen Opdracht. 

5.4. De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of 
ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever 
zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor 
rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. Hieronder vallen 
ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA en SENA welke zijn vastgesteld 
(onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl. 
De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de 
opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart 
Soundstar Drive In Show voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of 
andere partijen dient te worden voldaan. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle 
wettelijke eisen. 

5.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers 
van een krachtens een overeenkomst door Soundstar Drive In Show georganiseerd of 
uitgevoerd optreden. 

5.6. Opdrachtgever zal Soundstar Drive In Show op de hoogte stellen van eventuele 
omleidingen, weg opbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie 
van de Opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt 
doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot 
ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige 
schade op Soundstar Drive In Show. 

5.7. De opdrachtgever staat garant voor een ordelijk verloop van het optreden, met name 
door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Soundstar 
Drive In Show en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid 
van Soundstar Drive In Show , van de medewerkers van Soundstar Drive In Show, de 
aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. 
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5.8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen 
voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van het personeel van 
Soundstar Drive In Show en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd 
optreden. 

5.9. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van Soundstar Drive 
In Show. De orde handhaving is door opdrachtgever gegarandeerd tijdens opbouw, 
uitvoering opdracht, afbouw en verlaten van de locatie. 

5.10. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van 
een Opdracht te garanderen, is Soundstar Drive In Show gerechtigd de opdracht 
geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige 
aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Soundstar Drive 
In Show overeengekomen vergoeding/honorarium. 

5.11. Indien de opdracht beperkt is tot de artistieke prestatie van een Diskjockey als artiest 
dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. 
Hiervoor is een “technische Rider” opgesteld die bij aanvraag offerte ter beschikking 
wordt gesteld. 

5.12. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat vanaf twee uur voor het optreden tot 
één uur na het optreden het personeel van Soundstar Drive In Show recht heeft op 
minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid. Tenzij vooraf anders schriftelijk 
overeengekomen. 

5.13. Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor 
personeelsleden per dienst, tenzij anders vermeld. In dat geval zal dit door Soundstar 
Drive In Show vooraf worden aangegeven. 

5.14. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat niet wordt voldaan aan de eisen, 
gesteld in Artikel 5 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door 
de Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op Soundstar Drive In Show. 

5.15. Indien de dienst een podium nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te 
dragen. 

5.16. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke 
afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en 
een gesloten achterzijde. Tevens dienen er verhogingen aanwezig te zijn om Zaken 
veilig te stellen van vocht op de grond. Opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs 
geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of Zaken van de 
Artiest en/of Soundstar Drive In Show. 

5.17. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije 
groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De 
stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van Opdracht verwijderd 
zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of 
ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Soundstar 
Drive In Show kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een 
ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. 

5.18. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden 
gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is. 
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5.19. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat Soundstar Drive In Show minimaal twee uur 
voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een 
aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden 
volledig op de hoogte is. 

5.20. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld 
ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend 
(prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden 
afgerekend. 

5.21. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg 
dragen. 

5.22. Als de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de Opdracht langer is dan 25 
meter en/of als de laadroute niet deugdelijk verhard is en/of niet vrij is van obstakels, 
dient dit tenminste 14 dagen voor datum Opdracht door Opdrachtgever aan Soundstar 
Drive In Show te worden opgegeven. Er zal dan extra sjouwhulp en/of andere 
voorzorgsmaatregelen door Soundstar Drive In Show worden verzorgd. Voor deze 
extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door Soundstar Drive In Show extra kosten in 
rekening worden gebracht. 

5.23. Indien er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt 
dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang 
tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit 
schriftelijk uiterlijk 14 dagen voor uitvoering opdracht aan Soundstar Drive In Show 
te hebben doorgegeven. Traptreden mogen maximaal 20 centimeter diep zijn en 
dienen breed genoeg te zijn om apparatuur in flightcases door te kunnen transporteren. 
In geval van een lift(en) dient de opdrachtgever de afmetingen en maximale 
belastingen van de lift(en) minimaal 14 dagen voor datum opdracht te hebben 
doorgegeven. Er kan een extra sjouwtoeslag door Soundstar Drive In Show in 
rekening worden gebracht. Soundstar Drive In Show kan niet aansprakelijk worden 
gesteld als opdracht geen doorgang kan vinden omdat apparatuur om de opdracht uit te 
kunnen voeren niet op locatie van optreden kan worden gebracht. Tevens dient de 
volledige afgesproken vergoeding/honorarium te worden voldaan. 

5.24. Soundstar Drive In Show kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met 
(eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, 
tenzij anders is afgesproken. Voor de Artiest is een parkeerplaats binnen een straal van 
400 meter na het laden en lossen beschikbaar voor alle door Artiest en haar crew 
gebruikte vervoersmiddelen. 

5.25. Parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door Soundstar Drive In Show in 
rekening worden gebracht. 

5.26. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt 
worden die schadelijk kunnen zijn voor Zaken, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg 
te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met Zaken. Dit kan 
bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken. 
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5.27. Opdracht gever dient een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de 
uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende risico’s in geval van schade af te 
sluiten. 

ARTIKEL	6.	Prijzen	

6.1. De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn 
vrijblijvend, in euro’s. 

6.2. De prijzen en tarieven zijn van toepassing binnen Nederland, uitgezonderd de 
Waddeneilanden. 

6.3. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of 
verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

6.4. De prijzen en tarieven zijn exclusief parkeerkosten. 
6.5. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van 

materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, 
premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten 
en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de 
aanbieding (c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst). Indien voor de levering 
c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit 
artikel genoemd optreedt – ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare 
omstandigheden – heeft Soundstar Drive In Show te hare keuze het recht, hetzij een 
evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, en als de 
opdrachtgever deze niet wenst te betalen, de overeenkomst, voor zover die niet is 
uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te 
annuleren. 

6.6. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of 
het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen. 

6.7. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de 
aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden. 

6.8. Indien in de aanbieding, offerte en overeenkomst gesproken wordt van een 
Uitkoopsom, betreft dit een uitkoopsom zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1.21, tenzij 
nadrukkelijk anders aangegeven. 

6.9. De kortingen van Soundstar Drive In Show zijn niet van toepassing bij slecht 
betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. Tenzij anders vermeld. 

  



 

Algemene Voorwaarden, Versie 1.15, de datum 11-05-2020 

Pagina 12 van 21 

 

Paradijslaan 9 
5581 WB Waalre 

06 - 028 61 41 31 
Info@Sound-star.nl 

KvK: KvK: 17234828 
BTW: NL001697427B51 

ARTIKEL	7.	Betalingen	

7.1. De overeengekomen contractsom dient minimaal 5 dagen voor het optreden op de 
rekening van Soundstar Drive In Show te staan, tenzij formeel anders 
overeengekomen. Bedragen boven de €1000,-dienen minimaal 12 dagen voor het 
optreden op de aangegeven rekening te zijn overgemaakt. 

7.2. Indien betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, 
behoudt Soundstar Drive In Show zich het recht voor om de aankomende boekingen 
en/of huurovereenkomsten af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar 
uit voortvloeiende kosten. De wederpartij blijft verplicht tot betaling van de 
openstaande factuur. 

7.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen 
voor rekening van de wederpartij. 

7.4. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening 
van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd 
worden. De opdrachtgever zal na afloop van de opdracht het verschuldigde bedrag 
contant betalen, tenzij anders is overeengekomen 

7.5. Betalingen dienen te geschieden in de valuta zoals in de offerte is overeengekomen. 
7.6. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te 

worden met Soundstar Drive In Show en dient overeenstemming bereikt te worden 
over datum en tijdstip van de contante betaling. 

7.7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op Soundstar 
Drive In Show heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan 
Soundstar Drive In Show verschuldigde factuur inzake een Opdracht of een deel 
daarvan. 

7.8. In het geval er meer dan één Opdrachtgever partij bij de Overeenkomst is, is ieder 
der Opdrachtgevers jegens Soundstar Drive In Show hoofdelijk gebonden aan de 
Overeenkomst. 

7.9. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Soundstar Drive In Show nimmer direct 
betalingen te verrichten aan de in de Overeenkomst betreffende Artiest. 

7.10. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft 
voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Soundstar Drive In Show heeft alsdan 
het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming 
te vorderen. 

  



 

Algemene Voorwaarden, Versie 1.15, de datum 11-05-2020 

Pagina 13 van 21 

 

Paradijslaan 9 
5581 WB Waalre 

06 - 028 61 41 31 
Info@Sound-star.nl 

KvK: KvK: 17234828 
BTW: NL001697427B51 

7.11. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen wille  onverschillig door welke 
oorzaak ook niet onmiddellijk op de verval datum zijn geschied, is door de 
opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een 
contractuele rente van van 2 % per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij 
de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande dag 
waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaats vindt. 
Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die 
welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever 
waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de totale uitkoopsom bedragen met 
een minimum van € 250,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele 
proces- en executiekosten. 

7.12. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 
90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Soundstar Drive In 
Show zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit 
welken hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht 
van Soundstar Drive In Show om nakoming en/of volledige schadevergoeding te 
vorderen. 

7.13. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere 
aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of 
anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook 
overgedragen auteurs- en licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking 
tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig terug overgaan op Soundstar 
Drive In Show. Soundstar Drive In Show is alsdan gerechtigd ieder verder gebruik 
van deze rechten te doen beëindigen. 

7.14. Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering 
van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom. 

7.15. Soundstar Drive In Show behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie 
waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te 
vorderen. De opdrachtgever is verplicht om, indien hij in gebreke is gebleven het 
verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van 
Soundstar Drive In Show niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na 
te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn 
verplichtingen. 

7.16. Soundstar Drive In Show is niet meer gehouden tot uitvoering van de overeenkomst 
of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van 
faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er een 
geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de 
opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

7.17. Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door gebruiker kan 
van deze betalingscondities afgeweken worden. Indien een andere betalingstermijn is 
overeengekomen geldt in elk geval de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. 
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ARTIKEL	8.	Annulering	

8.1. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in 
geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Soundstar Drive In 
Show aan te tonen. 

8.2. Indien de opdrachtgever aantoonbaar kan maken dat de annulering vanuit de 
opdrachtgever voortvloeit uit bijzondere, al dan niet persoonlijke en ernstige 
omstandigheden kan Soundstar Drive In Show een coulance regeling aanbieden. 
Soundstar Drive In Show is hier echter niet aan gehouden. 

8.3. Soundstar Drive In Show is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te 
schorten dan wel te annuleren, indien en zodra Soundstar Drive In Show gegronde 
vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 

8.4. Indien de opdrachtgever de verplichtingen jegens Soundstar Drive In Show niet of 
tijdig nakomt, heeft Soundstar Drive In Show het recht om de overeenkomst 
gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op 
schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst indien de 
opdrachtgever van mening is dat Soundstar Drive In Show in verzuim is, tenzij dit te 
wijten is aan grove schuld of nalatigheid van Soundstar Drive In Show. 

8.5. In geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, of een 
andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn 
vermogen kan beschikken, staat het Soundstar Drive In Show vrij om de 
Overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 

8.6. Soundstar Drive In Show en/of de Artiest is/zijn bevoegd een Overeenkomst te 
annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te 
houden het feest waar Soundstar Drive In Show en/of de Artiest dient op te treden 
een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door 
de Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de 
hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of zijn gasten dat Soundstar Drive In Show 
en/of de Artiest de Overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het 
werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. Soundstar Drive In Show en/of de 
Artiest is in geen geval jegens de Opdrachtgever en/of derden gehouden tot 
vergoeding van schade. 
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8.7. Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is 
volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is bij aangetekend schrijven alsmede per e-mail aan 
Soundstar Drive In Show mede te delen. In zulks een geval kan er onder voorbehoud, 
alsmede in wederzijds overleg, gezocht worden naar een passende vervangdatum en 
tijdstip. Voor zover er sprake is van een annulering, waaronder verstaan een 
wijziging in datum en tijdstip, is Soundstar Drive In Show gerechtigd om enige 
gemaakte kosten omtrent de overeenkomst alsmede de bestede tijd, conform het 
geldende uurtarief, in rekening te brengen. In het geval van een gehele annulering 
gelden onderstaande bepalingen in dit artikel. 
 
Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Soundstar Drive 
In Show bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans 
een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de 
opdrachtgever: 

§ Annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan het optreden: 96% van de 
gage. 

§ Annulering tussen 7 dagen en 14 dagen voorafgaand aan het optreden: 80% 
van de gage. 

§ Annulering tussen 2 weken en 1 maand voorafgaand aan het optreden: 75% 
van de gage. 

§ Annulering tussen 1 maand en 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 
50% van de gage. 

§ Annulering tussen 3 en 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van 
de gage. 

§ Annulering langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden 15% van 
de gage. 

8.8. Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Soundstar Drive In Show 
volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de 
Overeenkomst door Opdrachtgever. 

8.9. Een factuur volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren. Deze kosten 
zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.. Eventuele incassokosten zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten 
en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald. 

8.10. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van Soundstar Drive In Show en de 
opdrachtgever heeft geen recht op teruggave hiervan. 
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ARTIKEL	9.	Klachten	

9.1. In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de 
hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering 
van enige verplichting uit hoofde van de met Soundstar Drive In Show gesloten 
overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades 
dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen 
klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in 
ieder geval binnen 24 uur na datum van de uitvoering van de Opdracht, per 
aangetekende brief of e-mail aan Soundstar Drive In Show kenbaar te worden 
gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak. 

9.2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 9.1 omschreven is gereclameerd, 
wordt Soundstar Drive In Show geacht alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op 
correcte wijze te zijn nagekomen. 

9.3. Klachten geven geen recht op inhouding van of op factuurbedragen. 
9.4. Soundstar Drive In Show geeft onder geen beding het totaalbedrag terug aan de 

opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te 
vragen. 

ARTIKEL	10.	Aansprakelijkheid	&	Vrijwaring	

10.1. De Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter 
voorkoming of beperking van de schade. 

10.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van Zaken, gedurende 
de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek, een en ander 
voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, Soundstar 
Drive In Show of Artiest. 

10.3. Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarde van het product door berekend aan de 
opdrachtgever. 

10.4. Bij meerdaagse verhuur is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beveiliging van 
het apparatuur tegen alle mogelijke schades en diefstal 

10.5. Soundstar Drive In Show is slechts aansprakelijk voor directe schade van de 
opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Soundstar Drive In Show. Onder directe schade moet uitsluitend worden 
verstaan: 
10.5.1. Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij 
10.5.2. Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de 

aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade 
10.5.3. Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en 

redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de 
schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
een beperking van de directe schade 
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10.6. Soundstar Drive In Show is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in 
ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 

10.7. Indien Soundstar Drive In Show aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is 
de aansprakelijkheid van Soundstar Drive In Show beperkt tot het bedrag dat de 
verzekeraar aan Soundstar Drive In Show uitkeert of tot maximaal eenmaal de 
overeengekomen vergoeding/honorarium 

10.8. Soundstar Drive In Show is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 
doordat Soundstar Drive In Show is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
Soundstar Drive In Show kenbaar behoorde te zijn.  

10.9. Soundstar Drive In Show is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal 
of verlies van gegevens of documenten. 

10.10. De Wederpartij dient de schade waarvoor Soundstar Drive In Show aansprakelijk kan 
worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na het 
ontstaan van de schade per e-mail of per aangetekende brief aan Soundstar Drive In 
Show te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van 
deze schade. 

10.11. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder 
geval door verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is 
veroorzaakt. 

10.12. Soundstar Drive In Show is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden 
ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht. Opdrachtgever dient de 
schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n)te verhalen. 

10.13. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van Soundstar 
Drive In Show, Artiest of toeleverancier zowel in eigendom als ingehuurd, 
veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een Opdracht of veroorzaakt als 
gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig 
vergoed tegen 100% van de catalogus waarde. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 
een 14 dagen nadat de schade is toegebracht. 

10.14. Soundstar Drive In Show is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg 
van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, 
aggregaten, generatoren en zekeringen. 

10.15. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur als gevolg van het 
ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroom voorzieningen, aggregaten, 
generatoren en zekeringen voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor 
door het publiek veroorzaakte schade aan optredenattributen en andere eigendommen 
van Soundstar Drive In Show of toeleveranciers van Soundstar Drive In Show s voor, 
tijdens of na afloop van de voorstelling, met uitzondering van grove nalatigheid door 
medewerkers van Soundstar Drive In Show, indien reparatie niet meer van toepassing 
is zal het betreffende artikel voor 100% van de cataloguswaarde worden doorberekend 
aan Opdrachtgever. 
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10.16. Soundstar Drive In Show kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk 
worden gesteld. De aansprakelijkheid van Soundstar Drive In Show word volledig 
overgenomen door de opdrachtgever. Indien Soundstar Drive In Show toch 
aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever. 

ARTIKEL	11.	Ontbinding	

11.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te 
worden, wanneer: 
11.1.1. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd 
of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; 
11.1.2. de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit 
wordt verleend; 
11.1.3. de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over 
zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; 
11.1.4. Soundstar Drive In Show gegronde redenen heeft te twijfelen aan het 
vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. 

11.2 Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de 
eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn. 
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Artikel	12	Overmacht	

12.1. Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge 
van een niet aan de schuld van de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de 
nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 
weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de 
overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke 
tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de Opdrachtgever gehouden ons het 
verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen. 

12.2. In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van 
de order en/of overeenkomst, zullen wij de Opdrachtgever daarvan met bekwame 
spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de Opdrachtgever 2 
weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever 
besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte 
van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich 
verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. 

12.3. Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de 
nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, 
mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, terrorisme, blikseminslag, 
sabotage, stremming in trein-, water-, lucht- of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, 
stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, 
brand, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen 
door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of 
overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van 
de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een 
zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de 
Wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of 
overeenkomst niet kan eisen. 

ARTIKEL	13.	Onverbindendheid	&	Hiaten	

13.1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend 
mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan 
dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen 
onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende 
bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het 
doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van 
de niet-verbindende bepaling. 
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ARTIKEL	14.	Geschillen	

14.3. Reclames worden alleen en uitsluitend door Soundstar Drive In Show in behandeling 
genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur per e-mail aan 
Soundstar Drive In Show zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 
dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt 
wordt Soundstar Drive In Show geacht aan al zijn verplichtingen inzake de 
overeenkomst te hebben voldaan. 

14.3. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen Soundstar Drive In 
Show en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de 
bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde 
rechter in het Arrondissement alwaar Soundstar Drive In Show is gevestigd.. In alle 
gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet 
voorzien is het Nederlands recht van toepassing. 

14.3. Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende 
rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de 
vervolgingskosten, proces- en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand , 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

ARTIKEL	15.	Intellectueel	eigendom	

15.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Soundstar Drive In Show 
ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) 
Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking 
worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, DJ Booths, ontwerpen 
en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Soundstar Drive In 
Show. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Soundstar Drive In Show van voornoemde concepten gebruik te 
maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken. 

Artikel	16.	Overlast	

16.1 Soundstar Drive In Show is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het 
overschrijden van maximum aantal decibel aan geluid. 

16.2 Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de 
Opdrachtgever direct de Artiest en/of Soundstar Drive In Show in te lichten ten einde 
passende maatregelen te treffen. 

16.3 Soundstar Drive In show is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of 
de politie inzake overlast de Opdracht te annuleren of op te schorten. 
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Artikel	17.	Overig	

17.1 De opdrachtgever verleent toestemming aan Soundstar Drive In Show voor het 
maken c.q. doen maken van reclame voor, tijdens en na de show, tenzij uitdrukkelijk 
formeel anders overeengekomen.  

17.2 De opdrachtgever verleent toestemming aan Soundstar Drive In Show voor het 
maken van foto’s en video's van het evenement en het plaatsen hiervan op de website 
en social media. Onder evenement worden alle vormen van evenementen verstaan, 
zowel openbaar als besloten of privé. 

17.3 Soundstar Drive In Show behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen 
aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, 
zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest. Mochten DJ 
voor feest en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan 
behoudt DJ voor feest zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren 

17.4 Indien opdrachtgever aan Soundstar Drive In Show informatiedragers, elektronische 
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, 
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel	18	Wijziging	algemene	voorwaarden	

19.1 Soundstar Drive In Show heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten 
overeenkomsten. Soundstar Drive In Show zal de Wederpartij per e-mail op de 
hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden 
zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de 
wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de 
aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te 
ontbinden. 

Artikel	19	Toepasselijk	recht	

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Soundstar Drive In Show partij is, is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn 
woonplaats in het buitenland heeft. 

 


