
!!!!!!Algemene voorwaarden bij uitvoering van  !    opdrachten !
1. Algemeen 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten voor boekingen tussen Van Je Af Management en opdrachtgevers, respectievelijk hun 
rechtsopvolgers. !
2. Opdracht in strijd met de afspraken 
 Het management  zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het,  

in conflict zou komen met de gemaakte afspraken. !!
3. Totstandkoming van de opdracht 
 De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige 

wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. 
De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds het bureau 
op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds het management naar 
beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De 
opdracht vindt enkel doorgang wanneer er is vastgesteld dat de opdracht niet in conflict komt met de 
hoofdopdrachtgever van de artiest.  !
4. Annulering Artiest 
Indien de presentator voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft 
voor zijn/haar zender en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het evenement, heeft  Van Je Af 
Management het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen 
vergoeding verschuldigd zijn aan Van Je Af Management en opdrachtgever heeft geen recht op enige 
(schade)vergoeding. 
  
5. Wijziging van de opdracht 
 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de 

oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen 
opdrachtgever en het management tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de 
gewijzigde situatie aan te passen. 

 !
6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht) 
 Het management heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van 

veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd 
wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft het bureau recht op 
compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies. Is het voortijdige beëindigen drie 
maanden of korter van te voren dan zal het management 50% van het honorarium in rekening 
brengen. Is de annulering 3 weken of korter van te voren dan is het management genoodzaakt 
100% van het honorarium in rekening te brengen. !

7. Vertrouwelijkheid 
 Het management zal ten aanzien van het gebruik van de hem ten behoeve van de opdracht 

verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan 
worden gevraagd.In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of 
waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het 
belang van de opdrachtuitvoering dit vereist.  !!

8. Geschillenregeling 
Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van het management, 
behoudens hogere voorziening !

9  Cameraopnames  
Indien er tijdens de presentaties/uitvoering camera opnames worden gemaakt waarbij de artiest 
betrokken is moet het vooraf worden voorgelegd aan het management. Het management behoudt 
zich het recht voor om toestemming hiervoor te weigeren indien het niet past binnen de afspraken.  !!


