
Algemene Voorwaarden BS-Entertainment 

Algemene Voorwaarden:  
 
Artikel 1 
De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, of bij minderjarigheid de opdracht te hebben 
gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). Verder verklaart 
de opdrachtgever persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst 
genoemde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of 
ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het 
ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de 
opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. 
 
Artikel 3 
Minimaal 1 uur van tevoren moet BS-Entertainment de zaal kunnen betreden om te kunnen 
garanderen dat de show op tijd operationeel is. BS-Entertainment verplicht zich ook om 1 uur 
van tevoren aanwezig te zijn. 
 
Artikel 4 
Indien naar oordeel van BS-Entertainment de veiligheid van medewerkers, aanwezigen, en/of 
apparatuur in gevaar wordt gebracht kan de show (al dan niet tijdelijk) worden onderbroken 
of beëindigd. Het volledige bedrag dient betaald te worden. 
 
Artikel 5 
Indien BS-Entertainment op weg naar het adres moeilijkheden ondervindt van welke aard dan 
ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op tijd op de overeengekomen plaats 
zal kunnen zijn, zal BS-Entertainment zo spoedig mogelijk contact opnemen met de 
opdrachtgever en deze in kennis stellen. 
 
Artikel 6 
De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden 
overhandigd of van tevoren op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. 
 
Artikel 7 
De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van BS-Entertainment. 
Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt BS-Entertainment aan dat de genoemde 
voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden. 
 
Artikel 8 
De opdrachtgever verleent toestemming aan BS-Entertainment voor het maken en/of doen 
maken van reclame voor tijdens de show, tenzij anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor 
het maken van foto's van het feest en het plaatsen hiervan op de website. 
 
Artikel 9 
De opdrachtgever dient te zorgen voor een plek voor BS-Entertainment van minimaal 3x2 
meter. Bovendien dient de opdrachtgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 
16 ampère schoon, binnen een straal van 20 meter vanaf de plaats waar de show opgezet 
moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte. 
 
Artikel 10 
De locatie van de show dient onder alle weersomstandigheden droog- en windvrij te blijven. 
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Artikel 11 
In 1e instantie is BS-Entertainment verantwoordelijk voor haar eigendommen. Echter kosten 
door schades aan de show door derden worden aan de opdrachtgever toegerekend, bij 
vermissing, diefstal e.d. is de opdrachtgever aansprakelijk, de opdrachtgever is aansprakelijk 
voor schade door een slechte energietoevoer. 
 
Artikel 10 
Bij diefstal of vermissing wordt de nieuwwaarde van het product door berekend aan de 
huurder. 
 
Artikel 11 
Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van de apparatuur 
tegen alle mogelijke schades. 
 
Artikel 12 
De verhuur dient voor afhaal/bezorging te zijn voldaan aan BS-Entertainment. Tevens dient er 
bij afhaal een borgsom betaald te worden van 25% van de totaalprijs, deze wordt door de 
opdrachtgever terugontvangen bij retour van materialen.  


