ART OF EVENTS

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen :
1.1 De klant sluit een overeenkomst met Art of events in het kader van specifieke dienstverlening , aankleding,
meubilair, bloemwerk en decoratie omschreven in de offerte. Elke overeenkomst met Art of Events valt onder deze
algemene voorwaarden, evenals indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie,
en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.
1.2 Bij het tot stand komen van een ‘ Full Service overeenkomst’ is de klant verplicht bloemen, decoratie en
meubilair af te nemen van Art of Events.
1.3 De klant zal met Art of Events samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op
het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de klant,
zonder wachttermijn, elke verduidelijking, verklaring en documentatie nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening
leveren en zal de klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van Art of Events.
2. Offerte, Prijs , Voorstel, Betaling , Realisatie :
2.1 Het voorstel is slechts geldig voor een duur van 8 kalenderdagen.
2.2 De prestaties worden gefactureerd conform het tarief vermeld in de overeenkomst en de daarbij horende offerte.
2.3 Alle prijzen vermeld in de offerte en/of budgettering zijn exclusief BTW.
Het toe te voegen BTW-tarief bedraagt 21%.
2.4 De facturen worden aangeleverd door Art of Events onder papier formaat en/of elektronisch formaat.
2.5 In geval van ‘ een Full Service overeenkomst’ wordt het totale bedrag opgesplitst in 4 deel facturen. De eerste factuur
is onmiddellijk betaalbaar na aanvaarding van de samenwerking en is ten bedrage van 20% van de coördinatie service.
Overige facturen komen overeen met reeds geleverde diensten / prestaties van Art of Events. Het saldo factuur van het
desbetreffende project wordt 14 dagen voor aanvang van het project verstuurd en dient voor aanvang van het
event betaald te zijn.
2.6 Bij niet-betaling door de klant behoudt Art of Events zich het recht om de verdere samenwerking op te schorten.
Tevens behoudt Art of Events zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
2.7 Art of Events behoudt zich het recht voor om tijdens het project elke wijziging aan te brengen die nuttig aan het project
wordt geacht, als de omstandigheden het vereisen. Als moeilijkheden, ten gevolge van een gebrek aan inlichtingen, plotseling
verschijnen, zal Art of Events in overleg met de klant of zonder zijn toestemming, het nodige uitvoeren als de urgentie het
rechtvaardigt. In alle gevallen, zullen de aanvullende uitvoeringen aan de klant gefactureerd worden. Daarenboven zal de
klant het risico van elke schade of verlies dragen ontstaan door onvolledige of verkeerde inlichtingen.
3. Verhuren van materiaal :
3.1 Het gehuurde materiaal bevindt zich onder de gehele verantwoordelijkheid van de klant vanaf ontvangst van
het materiaal door de klant, dit tot de terugkeer van het materiaal, moment waar een inventaris zal opgesteld worden.
Art of Events doet haar best om haar materialen een goede en correcte staat te verhuren.
3.2 Het gehuurde materiaal moet in dezelfde stand teruggegeven worden. De klant verbindt zich ertoe om het gebruik ervan
en dit in alle omstandigheden correct uit te voeren. Het materiaal zal onder zijn verantwoordelijkheid blijven. Onderverhuring,
bruikleen of het verplaatsen van het materiaal dat door de klant wordt gehuurd, is strikt verboden, behalve voorafgaande en
schriftelijke overeenkomst met Art of Events.

Algemene voorwaarden van Art of Events, een onderdeel van SI Products and Services Bvba.

4. Uitvoeringstermijnen :
4.1 De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de klant als Art of Events. Afwijkingen op de afgesproken
termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de klant en Art of Events, behoudens in een geval
van overmacht zoals voorzien onder punt: 6.
4.2 De klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding kunnen geven tot een
prijsverhoging. Art of events zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de klant.
4.3 Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de klant en waarbij de klant Art of Events niet vooraf verwittigd,
behoudt Art of Events zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%.
4.4 De klant aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door
Art of Events in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.
5. Beëindiging van de overeenkomst:
5.1 Zowel de klant als Art of Evens hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Alle reeds gefactureerde
en/of betaalde voorschotten op het moment van de opzegging blijven verworven.
5.2 Bij opzegging dient steeds een schadevergoeding ten belope van 50 % van het totale bedrag zoals overeengekomen
op de offerte, betaald te worden aan Art of Events. indien dit nog niet als voorschot gefactureerd en/of vereffend is.
Bij opzegging in de laatste zes maanden voor het huwelijk of op de huwelijksdag zelf, dient de resterende 50% nog te
betalen aan Art of Events zodat het totaalbedrag volledig is betaald.
6. Overmacht :
6.1 Wanneer Art of Events ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren,
behoudt Art of Events zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de klant een schadevergoeding
kan eisen.
6.2 Hetzelfde geldt voor de klant, maar Art of Events sluit uitdrukkelijk de aanvaarding uit van het eindigen van de relatie
tussen bruid en bruidegom als een geval van overmacht.
6.3 Worden wel als overmacht beschouw (limitatief te bekijken), de volgende gebeurtenissen:
* De dood van bruid of bruidegom.
* Ziekenhuisopname van bruid of bruidegom , tenzij deze past binnen ene vooraf door bruid en bruidegom gekende
medische behandeling.
* Oorlogsituaties, natuurrampen , aardverschuivingen.
6.4 Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen aan Art of Events als verworven beschouwd.
7. Overeenkomsten met derden :
7.1 In overeenkomsten met derden is Art of Events enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met
derden worden, bij tussenkomst van Art of Events, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de klant.
7.2 In het geval waarin Art of Events gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit
steeds in naam en voor rekening van de klant. Op geen enkel moment is Art of Events aansprakelijk voor overeenkomsten,
de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de klant en een derde (of haar
werknemers en/of aangestelden) waarbij Art of Events heeft bemiddeld.
7.3 Al de overeenkomsten afgesloten met derden in opdracht van de klant dienen ook binnen de betalingstermijn
van Art of events betaald worden, al dan niet op rekening van Art of Events.
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