Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Gastsprekers.NL
Deze algemene voorwaarden van Gastsprekers.NL (“Gastsprekers”) zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van
Gastsprekers. De algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, die door een
opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen als
zijnde niet van toepassing.
Artikel 2 Totstandkoming opdracht
Door ondertekening van de opdrachtbevestiging dan wel door het anderszins
bevestigen van de opdracht, is tussen partijen een overeenkomst van
opdracht tot stand gekomen en wordt derhalve aan Gastsprekers een (zoeken/of leverings)opdracht verstrekt. Opdrachtgever verbindt zich vanaf het
moment van totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tot nakoming
van alle verplichtingen die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst.
Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst nadien zijn
slechts van toepassing indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3 Zoekopdracht
3.1 Gastsprekers behoudt zich het recht voor ter zake van bewerkelijke,
tijdrovende en/of spoedeisende zoekopdrachten een vergoeding te bedingen.
Het betreft hier slechts uitzonderlijke gevallen. Hierover zal Gastsprekers
steeds op voorhand afspraken maken met de opdrachtgever.
3.2 Een zoekopdracht wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien Gastsprekers
minimaal 1 tot maximaal 3 mogelijke kandidaten conform het afgesproken
profiel aan de opdrachtgever heeft voorgedragen.
3.3 Het is de opdrachtgever gedurende drie jaar na voordracht van
Gastsprekers van een kandidaat-spreker niet toegestaan om deze spreker,
direct op indirect, te benaderen met het oog op het arrangeren van een
optreden door deze spreker.
Artikel 4 Leveringsopdracht
4.1 Indien de opdrachtgever de voorgedragen kandidaat-spreker wenst vast
te leggen, dient zulks schriftelijk aan Gastsprekers te worden gemeld en wel
uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat Gastsprekers het voorstel heeft gedaan.
4.2 Indien Gastsprekers de spreker definitief kan contracteren,
verzendt Gastsprekers een bevestiging en vervolgens een factuur voor
sprekershonorarium inclusief bijkomende kosten (zoals bemiddelingsfee,
voorgesprek(ken), reis- en verblijfkosten, beveiligingskosten etc.) welke
factuur uiterlijk binnen 7 dagen na datum factuur, doch uiterlijk een dag voor
het optreden van de spreker betaald dient te worden.
Artikel 5 Voorzieningen
5.1 Opdrachtgever draagt zorg voor eventuele (veiligheids)voorzieningen
verzocht door een spreker en of Gastsprekers.
5.2 De opdrachtgever draagt waar nodig zorg voor een goede
geluidsinstallatie, een goede accommodatie, een sprekersgestoelte en
lessenaar naar wens van de spreker, en voorts voor de gewenste en door
spreker van te voren opgegeven attributen (bv. overheadprojector etc.)
5.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gastsprekers mogen
er geen geluids- en/of beeldopnamen worden gemaakt anders dan voor intern
gebruik bij opdrachtgever.
Artikel 6 Betalingcondities
6.1 Alle bedragen zijn exclusief BTW. Betaling dient plaats te vinden op
rekeningnummer 65.13.89.720 ten name van Keyservice B.V. te Den Haag,
onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Indien betaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft
plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente
verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, voor elke maand of
een gedeelte van een maand waarmede de vervaldatum wordt overschreden.
6.3 Indien Gastsprekers, ten gevolge van betalingsverzuim van de
opdrachtgever, over gaat tot incassomaatregelen, zal de opdrachtgever
alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten
van juridische bijstand, wettelijke rente en alle overige gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van Gastsprekers ontstaan aan
Gastsprekers verschuldigd zijn.

6.4 Het staat de opdrachtgever niet vrij enig door hem verschuldigd bedrag te
betalen door middel van verrekening.
Artikel 7 Exclusiviteit
7.1 De aan Gastsprekers verstrekte opdracht is exclusief. Dit betekent dat het
de opdrachtgever niet vrijstaat een zoekopdracht voor hetzelfde evenement
te verstrekken aan een derde, zoals bijvoorbeeld een ander sprekersbureau.
Evenmin staat het opdrachtgever vrij een derde in te schakelen voor het
vastleggen van een door Gastsprekers voorgedragen kandidaat-spreker.
7.2 Alle contacten met de kandidaat-spreker(s) lopen enkel via Gastsprekers.
Gastsprekers regelt ook de financiële afwikkeling met de spreker(s).
7.3 Indien opdrachtgever handelt in strijd met één van onze
exclusiviteitbepalingen, verbeurt hij van rechtshalve een direct opeisbare
boete ter hoogte van 50% van het verschuldigde sprekershonorarium,
onverminderd het recht van Gastsprekers daarenboven aanspraak te maken
op vergoeding van de door Gastsprekers geleden en nog te lijden schade als
gevolg van de handelwijze van opdrachtgever.
Artikel 8 Annulering
In geval van annulering door opdrachtgever is deze minimaal 50% van
het sprekershonorarium verschuldigd als vergoeding voor gemaakte
voorbereidingskosten en gederfde inkomsten zowel van Gastsprekers als
de (aan)gezochte spreker(s). Gastsprekers behoudt zich het recht voor
het volledige bedrag aan sprekershonorarium en bijkomende kosten in
rekening te brengen afhankelijk van de termijn van annulering. Voorts is de
opdrachtgever bij annulering gehouden Gastsprekers te vrijwaren van iedere
aansprakelijkheid jegens derden, zoals bijvoorbeeld een reeds vastgelegd
congrescentrum.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Gastsprekers is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien
de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten haar wil, dan wel
omstandigheden waarop Gastsprekers redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen.
9.2 Bij overmacht kan de overeenkomst door Gastsprekers worden
ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Gastsprekers is alsdan niet
gehouden enigerlei vergoeding van welke schade en/of kosten dan ook, welke
de opdrachtgever hierdoor lijdt.
9.3 Onder overmacht wordt onder andere verstaan een verhindering van een
spreker wegens ziekte dan wel wegens een andere redelijkerwijs buiten de
macht van Gastsprekers vallende oorzaak.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Elke aansprakelijkheid van Gastsprekers, inclusief haar medewerkers,
voor welke schade dan ook, hetzij direct, hetzij indirect, is expliciet uitgesloten,
in het bijzonder voor schade als gevolg van c.q. verband houdende met het
optreden c.q. uitlatingen of het niet verschijnen van de desbetreffende spreker.
10.2 Ten aanzien van enigerlei schade welke op enige wijze voortvloeit uit de
overeenkomst met Gastsprekers vrijwaart opdrachtgever Gastsprekers tegen
iedere vordering van derden.
Artikel 11 Geschillenregeling en toepasselijk recht.
11.1 Alle geschillen voortvloeiend uit of naar aanleiding van de met
Gastsprekers gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zullen in
eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
11.2 Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Ingeval een bepaling van deze algemene voorwaarden in rechte
onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid
en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten. Voor zover
bepalingen in rechte onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn verklaard
wordt geachte te zijn overeengekomen, hetgeen zo dicht mogelijk bij de
bedoeling van de betreffende bepaling ligt.

