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ALGEMENE VOORWAARDEN WOONSALON 2017 
 
 

1. Toepassing 

1. De Algemene Voorwaarden Woonsalon zijn van toepassing op de overeenkomsten die Honk als 

opdrachtnemer sluit met de opdrachtgevers in het kader van de Woonsalon. 

2. Na opdrachtverstrekking komen partijen wijzigingen in de opdracht schriftelijk overeen. 

3. Onder ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan: per e-mail. 

 

2. Opdrachtverstrekking 

1. De opdracht komt tot stand door het invullen en verzenden door opdrachtgever van een online 

formulier dat opdrachtnemer hiertoe heeft opgesteld. Bij het uitblijven van de onder lid 1 bedoelde 

verzending beschouwen partijen ook een mondelinge of schriftelijke overeenstemming als 

opdrachtverstrekking 

2. In aanvulling hierop komt de opdracht ook tot stand indien de opdrachtverstrekking plaatsvindt door 

een persoon waarvan door opdrachtnemer in alle redelijkheid kan worden verondersteld dat deze 

namens de opdrachtgever handelt. 

 

3. Betaling 

1. Opdrachtgever is betaling verschuldigd na opdrachtverstrekking. Betaling door de opdrachtgever 

vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij latere betaling is opdrachtnemer de wettelijke 

rentevergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gerechtigd de gereserveerde beursruimte aan een 

derde te verhuren, in welk geval opdrachtgever een andere beursruimte van vergelijkbare aard krijgt 

toegewezen. 

2. Na een aanmaning tot betaling is opdrachtnemer voorts op elk moment gerechtigd de 

overeenkomst te beëindigen. Beëindiging vindt schriftelijke plaats. Daarbij is opdrachtnemer geen 

vergoeding van schade of kosten verschuldigd.  

 

4. Annulering door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gerechtigd tot annulering van deelname aan de beurs tot 6 weken voor de eerste 

beursdag. Opdrachtgever is in dat geval 25% van de opdrachtsom verschuldigd. Nadien is 

opdrachtgever de gehele opdrachtsom verschuldigd 

2. Opdrachtnemer is gerechtigs tot annulering van de beurs tot 4 weken voor de eerste beursdag en 

voorts op elk moment, in geval van overmacht of uitzonderlijke calamiteiten. Daarbij is 

opdrachtnemer geen vergoeding van schade of kosten verschuldigd.  

 

5. Beëindiging van de opdracht 

De overeenkomst eindigt per direct: 

 Bij beëindiging door opdrachtgever in verband met betalingsverzuim conform Artikel 3 lid 2 

 In geval van annulering van deelname door opdrachtgever, als bedoeld in Artikel 4 lid 2 

 In geval van annulering van de beurs door opdrachtnemer. 

In overige gevallen eindigt de overeenkomst na het verlopen van de laatste beursdag. 

 

6. Gedrag tijdens de beurs 

Opdrachtgever zal zich gedurende de beurs onthouden van hinderlijke en aanstootgevende activiteiten en 

uitingen, zulks ter beoordeling door opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aanwijzingen van opdrachtnemer 

hieromtrent opvolgen. Opdrachtgever is gerechtigd om – naar eigen goeddunken – opdrachtnemer de 

toegang tot de beurs te ontzeggen, in welk geval opdrachtnemer diens beursruimte volgens de aanwijzingen 

van opdrachtgever zal ontruimen.   
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7. Risico’s en aansprakelijkheid 

 

1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor vervreemding van of schade of letsel aan voorwerpen, 

bouwwerken en personen die namens de opdrachtgever voor, tijdens of na de beurs op de beurslocatie 

aanwezig zijn. 

2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van derden voor vervreemding, schade of letsel als 

gevolg van namens de opdrachtgever voor, tijdens of na de beurs op de beurslocatie aanwezige 

voorwerpen, bouwwerken en personen. 

3. Omdat enige aansprakelijkheid zoals omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel nadrukkelijk voor 

opdrachtnemer is uitgesloten is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele 

voorzorgsmaatregelen om vervreemding, schade of letsel te voorkomen en zal hij – indien door hem 

gewenst – zelf de door hem hierbij aanvaarde risico's verzekeren.  

4. Opdrachtnemer erkent en aanvaardt diens verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor een veilige 

situatie op de beurslocatie. Hij zal zich met oog hierop houden aan aanwijzingen van de beursorganisatie. In 

het bijzonder zal opdrachtnemer waakzaam zijn, brandgevaarlijke situaties vermijden, (mogelijke) 

calamiteiten melden aan de beursorganisatie en aanwezige vluchtwegen bereikbaar houden. Opdrachtgever 

aanvaardt volledige aansprakelijkheid in het geval zijn handelen daarin tekort heeft geschoten.  

 

8. Toepassing recht 

De overeenkomst waar deze voorwaarden deel van uitmaken, valt uitsluitend onder Nederlands recht. 


