1.Algemene voorwaarden “GOUWEOUDEN”
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
door “Gouweouden” gedaan resp. aangedaan met derden, verder
te noemen: opdrachtgever.
1.2 Indien u "GOUWEOUDEN" boekt, gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden.
2. Aanbieding en acceptatie
2.1 Alle prijsopgaven van "Gouweouden" zijn vrijblijvend verzonden
offertes (al dan niet digitaal) en vervallen na 14 dagen.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van
"Gouweouden" veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat
de apparatuur veilig kan worden opgesteld.
4. “ GOUWEOUDEN” kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor schade of ongeval. Aansprakelijkheid is ten alle tijden voor de
opdrachtgever.
5. Benodigdheden
5.1 Voor de apparatuur is er minstens 1 stroomgroep nodig (voor
licht en geluid).
5.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw
te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie
afgebouwd is.
5.3 "GOUWEOUDEN" beschikt over Led verlichting en gebruikt
daarom weinig stroom.
6. Het feest
6.1 Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van te voren
te melden, zodat er rekening mee gehouden kan worden.
7. Buma/STEMRA/SENA-rechten
Opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en
eventuele kosten met betrekking tot Buma, STEMRA, SENArechten, die voortvloeien uit het door “ GOUWEOUDEN” ten gehore
brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan
wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die
muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of
vastleggen geschiedt via door “ GOUWEOUDEN” beschikbaar
gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever
die voorts “GOUWEOUDEN” vrijwaart tegen elke mogelijke

aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA. Een bestaande
horecagelegenheid zal altijd al over deze rechten beschikken.
8. Vergunningen
De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste
vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten
voor rekening en verantwoording 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.
9. Foto filmmateriaal
“GOUWEOUDEN” behoudt zich het recht tijdens een feestavond
foto of filmmateriaal vast te leggen, echter dit zal alleen in overleg
met u gebruikt worden ter promotie van “ GOUWEOUDEN”.
Uiteraard zal “ GOUWEOUDEN” altijd discreet met dit materiaal
omgaan.

