	
  
ALGEMENE VOORWAARDEN STARTUP TOUR XXL
1. Algemeen, definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• “Startup Tour XXL”: het door Organisatie georganiseerd evenement op 5 juni 2014
• “Organisatie”: Professional Passionates & Professional Rebel (KvK: 56723105,
Pieter Nieuwlandstraat 95, 1093 XN, Amsterdam)
• “Overeenkomst” of “Samenwerkingsovereenkomst”: elke afspraak tussen
Organisatie en Klant
• “Klant”: afnemer van de Startup Tour XXL, in de vorm van een Sponsor, Startup
en/of Deelnemer
• “Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten door Organisatie
aangegaan met Klant, evenals op de uitvoering daarvan.
1.3. Op deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden
gedaan indien en in zoverre deze door Organisatie per mail (linda@startuptourxxl.com) zijn
aanvaard.
2. Duur, wijziging & beëindiging Overeenkomst
2.1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg Overeenkomst aanpassen.
2.2. In principe kan Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Indien Organisatie of Klant
niet in staat zijn om aan Voorwaarden te voldoen dienen zij elkaar hier zo spoedig mogelijk
van op de hoogte te stellen. Beide partijen kijken in overleg naar een passende oplossing.
• Indien Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Klant, heeft Organisatie recht
op uitbetaling conform Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan Organisatie zijn toe te rekenen.
• Indien Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Organisatie, zal Organisatie
het door Klant betaalde bedrag retourneren, tenzij er sprake is van onvoorziene
omstandigheden, zie artikel 4.
• Beide partijen zijn bevoegd Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat
rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist te ontbinden door een schriftelijke (per mail)
mededeling daarvan aan de andere partij, indien aan de andere partij surseance van
betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van
faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over het vermogen heeft
verloren.
2.3. Organisatie is bevoegd Overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder dat rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden door een schriftelijke (per mail) mededeling aan de
andere partij, indien voor 1 juni 2014 niet is voldaan aan betaling door Klant.
2.4. Indien Klant afwijkt van de afspraken opgenomen in Overeenkomst, is Organisatie
gerechtigd Overeenkomst te ontbinden.
2.5. Indien Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Organisatie op Klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Organisatie de nakoming van de verplichten opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
2.6. Organisatie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen (o.a. handelingskosten
door afwijken van afspraken, verzuim van betaling, etc.).
3. Tarieven & betalingscondities
3.1. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere, van
overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
3.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst, op door Organisatie aangegeven wijze.
3.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 3.2 is Klant van rechtswege
in verzuim. In geval van niet-tijdige betaling is Organisatie gerechtigd haar werkzaamheden
in het kader van de desbetreffende Overeenkomst of (enige) andere Overeenkomst(en) met
Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit zal leiden tot enige
aansprakelijkheid aan Organisatie voor de gevolgen daarvan.
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4. Uitvoering, aansprakelijkheid & overmacht
4.1. De medewerkers van Organisatie zullen zich inspannen de overeengekomen
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan
de medewerker opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het
karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met
betrekking tot het resultaat van de door de medewerker geleverde dienst.
4.2. Organisatie, noch haar medewerkers en haar partners van de Startup Tour XXL zijn
aansprakelijk voor schade van welke aard ook en in welke vorm dan ook, welke derden als
gevolg van of in verband met de Startup Tour XXL lijden. Ook niet als het schade betreft die
in de toekomst optreedt. Klant vrijwaart Organisatie, haar medewerkers, en haar partners
van de Startup Tour XXL van aanspraken van derden ter zake.
4.3. 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.
4.4. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Organisatie niet
in staat is de verplichtingen na te komen.
4.5. Wanneer er spullen worden achtergelaten is dit geheel voor eigen risico van Klant en kan
Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermiste artikelen.
5. Intellectueel eigendom en media
5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Organisatie en alle rechten die daarmee op één
lijn gesteld kunnen worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor Klant
gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Klant ontwikkelde werken, ongeacht de
vorm die deze hebben, berusten bij Organisatie.
5.2. Organisatie stelt het op prijs dat Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen. Als Klant
voor 5 juni 2014 een email stuurt naar info@startuptourxxl.com met de tekst ‘Algemene
Voorwaarden gelezen’, dan krijgt de klant een cadeautje tijdens de Startup Tour XXL.
5.3. Klant stemt in met media uitingen over de Startup Tour XXL.
6. Slotbepalingen
6.1. Op de Overeenkomst tussen Organisatie en Klant is Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22 april 2014.
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