ALGEMENE VOORWAARDEN WOONSALON
1.

Toepassing
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die eQmarketing 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.

Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij te late betaling is de organisatie gerechtigd de gereserveerde beursruimte vrij te geven voor
verhuur aan andere partijen.
3. Bij twijfel over de kredietwaardigheid van opdrachtgever kan eQmarketing de dienstverlening
opschorten en nadere zekerheid verlangen alvorens de dienstverlening te hervatten of de
overeenkomst te ontbinden.

3.

Beëindiging van de opdracht
Tenzij anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst één maand na de laatste beursdag tenzij
partijen over en weer nog betalingen schuldig zijn, in welk geval de overeenkomst eindigt na het voldoen van
deze betalingen.
Uitsluitend indien eQmarketing daartoe besluit, eindigt de overeenkomst één kalendermaand voor aanvang
van de beurs indien de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden, zonder dat eQmarketing gehouden is tot
restitutie van reeds verrichte betalingen.

4.

Annulering
1. Bij annulering, na opdrachtbevestiging, tot 4 weken voor de beursdatum brengt eQmarketing 25%
van de opdrachtkosten in rekening.
2. Bij annulering, na opdrachtbevestiging, later dan 4 weken voor de beursdatum brengt eQmarketing
100% van de opdrachtkosten in rekening.
3. Annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

5.

Risico’s en aansprakelijkheid
1. eQmarketing 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 eQmarketing van aanspraken van derden voor vervreemding, schade of
letsel als gevolg van namens de opdrachtnemer 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 door
eQmarketing 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 aanvaarde risico's verzekeren.
4. Opdrachtgever erkent en aanvaardt diens verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor een
veilige situatie op de beurslocatie en in de nabije omgeving om veilig te kunnen vluchten, installaties
te gebruiken en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de locatie te waarborgen.
Opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid in het geval zijn handelen daarin tekort heeft
geschoten.
5. Opdrachtgever erkent en aanvaardt diens verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het
voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand.

6.

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