
Algemene voorwaarden Rhythm-Experience.nl 
 
Artikel 1 Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 
Opdrachtnemer:  Rhythm-Experience.nl 
Opdrachtgever:  de wederpartij van opdrachtnemer 
Deelnemers: personen waarvoor opdrachtnemer de opdracht uitvoert 
Opdracht:  de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen  

werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden 
 
Artikel 2 Algemeen 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en 
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de 
opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. 
2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven 
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als 
dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  
 
Artikel 3 Offertes 
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat 
ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. 
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders 
aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 
30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het 
kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer 
daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
opdrachtnemer anders aangeeft. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
Artikel 4 Betalingsvoorwaarden 
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders 
is overeengekomen.  
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De 
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van 
voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten 
van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer €15,00 die ten 
laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. 
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
4. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering 
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende 
rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever 
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.  
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van 
de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.  
 
Artikel 5 Schade en aansprakelijkheid 
1. Schade aan eigendommen van opdrachtnemer, toegebracht tijdens het uitvoeren van een overeenkomst door deelnemers 
zal niet worden verhaald op de betreffende deelnemer(s), maar op de opdrachtgever. 
2. Het gestelde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien de schade te wijten is aan slijtage door normaal 
gebruik, danwel onjuiste of niet volledige instructie door opdrachtnemer. 
 
Artikel 6 Opzegging 
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk 
bevestigd te worden. 
2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van gederfde inkomsten. Bij 
voortijdige beëindiging langer dan 2 maanden voor het begin van de opdracht is 10% van het overeengekomen bedrag 
verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging tussen 2 maanden en 1 maand voor het begin van de opdracht is 50% van het 
overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging na 1 maand voor het begin van de opdracht is het gehele 
overeengekomen bedrag verschuldigd. 
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen 
voor overdracht van te verrichten werkzaamheden aan derden. 
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan 
opdrachtgever in rekening gebracht.  
 
Artikel 7 Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 
opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen. 
 
Artikel 8 Toepasselijk recht 
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever 
woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 
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