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Artikel 1 DEFINITIES 
 
1.1.  ‘SES’ in de zin van deze voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Schaaf Event Solutions en/of gelieerde vennootschappen. 
1.2. ‘Opdrachtgever’ in de zin van deze voorwaarden is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in 

wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door SES als 
omschreven in deze voorwaarden. 

1.3. ‘Overeenkomst’ betreft de tussen SES als opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst. 

 
Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Aanbiedingen 
2.1.  Elk aanbod van SES is vrijblijvend. 
2.2. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van SES. 
 
Uitvoering van de Overeenkomst 
2.3. De verbintenis met Opdrachtgever is een inspanningsverplichting waarbij SES de specifieke 

eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. SES zal 
van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de werkzaamheden 
naleven.  

2.4.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SES het 
recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 
Toepasselijkheid 
2.5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SES gedane 

aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte 
feitelijke – en rechtshandelingen met uitdrukkelijke terzijdestelling van de door de 
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. 

2.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk 
door SES bevestigd. 

 
Prijzen 
2.7. Alle door SES vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt 

ten tijde van de aanbieding. In het geval van nadien intredende verhogingen van één of meer 
kostprijsfactoren is SES gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

 
Zekerheid 
2.8. SES is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte 

opdracht alsmede in iedere stand van de werkzaamheden daarna, van de Opdrachtgever 
genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. 

2.9. Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is SES gerechtigd haar 
prestaties op te schorten onverminderd regelingen terzake van opschorting en ontbinding van 
de Overeenkomst die uit de wet voortvloeien en voortvloeien uit specifieke algemene 
voorwaarden die in deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

 
Betaling 
2.10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de aan hem 

verzonden facturen binnen 14 dagen te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn 
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij over de hoofdsom de wettelijke 
handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf de vervaldatum van de 
factuur tot aan die der algehele voldoening, onverminderd het recht van SES 
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke 
toestemming van SES, niet gerechtigd facturen te verrekenen en schuldvergelijking toe te 
passen met vorderingen uit welke hoofde dan ook. 
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Retentie – en pandrecht 
2.11.  SES heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentie- en pandrecht op zaken, 

documenten en gelden die SES uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich 
heeft of zal krijgen voor alle vorderingen die SES ten laste van de Opdrachtgever heeft of 
mocht krijgen. 

2.12. SES is gerechtigd om het in vorig lid genoemde retentie- en/of pandrecht uit te oefenen voor 
hetgeen Opdrachtgever nog aan SES verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande 
opdrachten. 

 
Gedeeltelijke betwisting en opschorting 
2.13. Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat 

dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen 
binnen de betalingstermijn te voldoen.  

2.14. Indien facturen van SES niet tijdig worden voldaan heeft SES het recht zijn werkzaamheden 
op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

2.15. Indien de facturen van SES herhaaldelijk te laat worden betaald heeft SES het recht om in 
afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte 
van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur. 

 
Toerekening van betaling 
2.16. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats 

alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst 
open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur. 

 
Duur van de Overeenkomst 
2.17. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze 

van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd. 
 
Onbepaalde tijd 
2.18. Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder 

kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden. 

 
Bepaalde tijd 
2.19. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode 

geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of SES bij 
aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te 
kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt. 

 
Ontbinding 
2.20. Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij - nadat een in een 

schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken - tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen uitdeze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd 
de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of 
surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast. 
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Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID 
 
Overmacht 
3.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, 

voorzien of onvoorzien, die niet aan SES kunnen worden toegerekend, waardoor SES niet in 
staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval 
begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden 
getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting 
af te wenden, of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te 
beperken. Voorts zijn hieronder het niet voldoen door leveranciers van SES aan hun 
verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden. 

3.2. In geval van overmacht is SES zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering 
van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij 
de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor SES een verplichting tot 
schadevergoeding ontstaat. SES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
intreedt. 

3.3. Indien SES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze 
factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. 

 
Klachten 
3.4 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen 

nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan SES. 
Indien SES een klacht gegrond acht, zal SES de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog 
verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onmogelijk of zinloos is, zal SES alleen 
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit hoofdstuk. 

 
Aansprakelijkheid 
3.5. SES is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door Opdrachtgever aan 

te tonen - grove schuld of opzet van SES bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend 
uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. SES is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en 
gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. 
Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met 
terrorisme of kwaadwillige besmetting is SES nimmer aansprakelijk. 

3.6. SES is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de werkzaamheden 
onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels 
van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. SES is ook niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend 
is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt. 

3.7. SES is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of 
namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. SES is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden 
of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, 
vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen 
bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) 
computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of 
verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt. 

3.8. De aansprakelijkheid van SES is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in 
het voorkomende geval uitkeert.  
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Artikel 4. OVERIG 
 
Toepasselijk recht 
4.1. Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
 
Bevoegde rechter 
4.2. Ter zake van geschillen tussen partijen is slechts bevoegd de boegde rechter van de 

woonplaats van SES. 
 
Inwerkingtreding 
4.3. Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door SES treden in 

werking op de dag der deponering bij de Kamer van Koophandel, zijnde 16 maart 2017.  
 
 


