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Aanvullende voorwaarden DJ en 
Presentatie 
Versie 1.0 –  Geldig vanaf 03-08-2018 

Artikel 1: Definities en inhoud 

In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende definities gebruikt. 

BoukeKoning.nl, ons of wij: Boukekoning.nl, Molenhoek 25 te Kollum. Ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 66520061. 
Opdrachtgever of u: de partij waaraan BoukeKoning.nl een offerte heeft uitgegeven of een 
opdracht mee is aangegaan. 
Optreden of opdracht: de afgesproken uit te voeren show of presentatieopdracht. 

Artikel 2: Beperking verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 

1. Wij niet verantwoordelijk voor kosten, aansprakelijkheden en voorzieningen die niet 
vooraf zijn afgesproken tussen u en ons bij het uitvoeren van de opdracht. Bijvoorbeeld 
maar niet uitsluitend: 

a. Kosten en/of huur voor een locatie, tent en energie 
b. Eventuele van toepassing zijnde kosten voor auteursrechten, in zowel binnen- als 

buitenland, 
c. Vergunningen en ontheffingen. 

2. Wanneer het afgesproken optreden niet uitgevoerd kan worden doordat benodigde 
vergunningen, ontheffingen, locatie, energievoorzieningen of andere zaken niet door u 
zijn geregeld, of door welke oorzaak dan ook zijn ingetrokken of vervallen, geldt dit niet 
als overmacht. Eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden door ons omdat wij de 
opdracht niet uit konden voeren worden aan u doorberekend. 

Artikel 3: Beschikbaarheid en veiligheid 

1. U zorgt er voor dat wij voor, tijdens en na het optreden veilig ons werk kunnen uitvoeren. 
U treft eventueel maatregelen om er voor te zorgen dat onze veiligheid en die van 
eventuele medewerkers die wij inhuren voor het uitvoeren van het optreden opdracht niet 
in gevaar kan komen. Wanneer wij vinden dat deze veiligheid in gevaar komt mogen wij 
het optreden onderbreken of beëindigen. U bent in dit geval wel het afgesproken bedrag 
voor het optreden verschuldigd. 

2. U bent verantwoordelijk voor de handhaving van de orde onder het publiek en/of 
aanwezige gasten. Ook mogen wij u aansprakelijk stellen voor geleden schade aan al onze 
eigendommen die ontstaat voor, tijdens en na het optreden door eenieder die op de 
opdrachtlocatie aanwezig is, met uitzondering van onze eigen medewerkers of 
medewerkers die wij hebben ingehuurd voor het uitvoeren van de opdracht. 

3. U zorgt er voor dat wij kunnen parkeren met minimaal een auto of busje met aanhanger in 
de buurt van de opdrachtlocatie, met een maximale afstand van 200 meter. Deze plaats 
moet beschikbaar zijn vanaf het moment van eventuele opbouw van apparatuur tot en met 
eventuele afbouw daarvan. Dit betreft minimaal 2 uur voor het optreden en 1,5 uur na het 
optreden. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden zijn worden deze aan u doorberekend. 
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4. Eventuele apparatuur moet soepel en via een harde ondergrond te verplaatsen zijn vanaf 
ons vervoersmiddel naar de opdrachtlocatie. Wanneer de opdrachtlocatie niet op de 
begane grond is dient u er voor te zorgen dat er veilige middelen aanwezig zijn om de 
opdrachtlocatie te bereiken. U bent aansprakelijk wanneer schade ontstaat aan onze 
eigendommen wanneer wij gebruik maken van deze middelen. 

5. Voor het kunnen uitvoeren van een opdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van 
apparatuur is het uw verantwoordelijkheid dat er een deugdelijke stroomvoorziening 
aanwezig is van minimaal 2x 16 ampère schoon of een krachtstroomvoorziening, tenzij dit 
anders met u is afgesproken. Deze voorziening moet binnen een straal van 10 meter van 
de plaats van de apparatuur aanwezig zijn. 

6. De opdrachtlocatie dient een goede droge, overdekte werkruimte te zijn van minimaal (b x 
d x h ) 5 x 3 x 3 meter, met een minimum temperatuur van 15°c, een maximum 
temperatuur van 35°c. De ondergrond moet stevig, deugdelijk en vast zijn tenzij wij anders 
met u hebben afgesproken. U dient te zorgen voor voldoende licht tijdens de op- en 
afbouw periode. 

Artikel 4: Uitvoering opdracht en overmacht 

1. Wij voeren de opdracht uit naar ons beste kunnen, zoals vooraf is besproken en vastgelegd 
in een offerte. Eventueel aangevuld met aanvullende afspraken via enig ander 
communicatiekanaal. Aangezien het hier een creatieve opdracht betreft kan de 
daadwerkelijke uitvoering afwijken van hetgeen is afgesproken. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen hiervan. 

2. U verleent toestemming om tijdens het optreden foto’s en video-opnames te (laten) maken 
en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder dat hiervoor enige vergoeding 
is verschuldigd aan u of andere aanwezigen. U bent verantwoordelijk voor eventuele 
verplichtingen die voortkomen uit privacywetgeving jegens het aanwezige publiek of 
gasten, bijvoorbeeld het informeren van aanwezigen dat dergelijke opnames gemaakt en 
gepubliceerd kunnen worden. Wij mogen tijdens het optreden ook promotionele artikelen 
uitreiken aan bezoekers. 

3. Wij mogen tijdens de opdracht potentiele klanten uitnodigen om te komen kijken naar de 
uitvoering van de opdracht. Zij zijn onze gasten en zijn geen eventuele entreegelden aan u 
verschuldigd. 

4. Wanneer wij of medewerkers die namens ons (mede) de afgesproken opdracht uitvoeren 
onderweg zijn naar de opdracht en door onverwachte omstandigheden niet in staat zijn 
om (tijdig) de opdrachtlocatie te bereiken of met de opdracht te beginnen, zullen wij u 
hierover zo spoedig informeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door u 
geleden schade die hiervan het gevolg is, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving. 

5. Wanneer u enige bepalingen van de opdracht en deze voorwaarden niet (geheel) nakomt 
hebben wij het recht de opdracht als vervallen te beschouwen, zonder dat wij 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige (financiële) geleden schade hierdoor. Het 
afgesproken bedrag voor de opdracht blijft wel door u verschuldigd. 

6. Het annuleren van een opdracht door u als opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in het 
geval van overmacht, door u voldoende en in overeenstemming met ons aan te tonen. In 
deze gevallen mogen wij u een vergoeding doorberekenen, te weten: 

a. 25% van het opdrachtbedrag bij annulering van meer dan 60 dagen voor de 
opdracht, 
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b. 50% van het opdrachtbedrag bij annulering tussen de 30 en 60 dagen voor de 
opdracht, 

c. 75% van het opdrachtbedrag bij annulering tussen de 15 en 30 dagen voor de 
opdracht en 

d. 100% van het opdrachtbedrag bij annulering binnen 15 dagen voor de opdracht. 

Deze aanvullende voorwaarden zijn altijd in combinatie met onze Algemene voorwaarden. Deze 
heeft u ontvangen bij de offerte of opdrachtbevestiging. Heeft u deze niet? Vraag ons dan om een 
(digitaal) exemplaar. 


