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Artikel 1 Toepassing Algemene voorwaarden 

a. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden van de 
eenmanszaak handelend onder de naam Jovel Entertainment, 
kantoorhoudend te Zoetermeer, aan de Waldeck Pyrmontstraat 9. 

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, offerten, plannen, modellen, concepten, ideeën en 
overeenkomsten van opdracht (ex artikel 7:400 e.v. BW) die tot stand 
komen tussen een (potentiele) opdrachtgever (“Opdrachtgever”) en 
Jovel Entertainment (aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en 
wijzigingen van deze opdrachten, etc. daaronder begrepen), alsmede 
alle rechtshandelingen van Opdrachtgever en Jovel Entertainment ter 
voorbereiding (precontractuele fase) of ter uitvoering van de 
Overeenkomst van opdracht of daarmee verband houdende. 

c. Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke acceptatie 
door ‘opdrachtgever’ van een offerte gedaan door Jovel 
Entertainment. Onder opdrachtgever wordt onder deze algemene 
voorwaarden verstaand degene die voornemens is een dienst of 
meerdere diensten af te nemen van Jovel Entertainment, dan wel 
werkelijk een dienst afneemt. Een overeenkomst komt expliciet niet tot 
stand indien opdrachtgever na ontvangst van een offerte van Jovel 
Entertainment een tegenbod doet of een van de offerte afwijkend 
nieuw aanbod. Opdrachtgever en Jovel Entertainment zullen naar 
aanleiding van een tegenbod of afwijkend nieuw aanbod van 
opdrachtgever opnieuw in onderhandeling treden. 

d. Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel onderdelen van 
deze voorwaarden worden expliciet van de hand gewezen en zijn 
nimmer op rechtsverhoudingen, offerten dan wel overeenkomsten, 
etc. van toepassing, tenzij Jovel Entertainment expliciet, schriftelijk en 
ondubbelzinnig met deze algemene voorwaarden of onderdelen 
hiervan akkoord gaat.  

e. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt 
ten behoeve van Jovel Entertainment doch tevens ten behoeve van 
alle andere personen die voor Jovel Entertainment werkzaam zijn of 
ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor Jovel 
Entertainment werkzaam waren, respectievelijk alle personen die bij 
de uitvoering van enige Opdracht door Jovel Entertainment zijn 
ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of 
nalaten Jovel Entertainment wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn 
(“beding ten behoeve van derden”).   

f. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden 
bepaalde volledig van toepassing. Jovel Entertainment en de 
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

g. Indien Jovel Entertainment niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan 
niet van toepassing zijn, of dat Jovel Entertainment in enigerlei mate 
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van 
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

Artikel 2 Rechten en verplichtingen van partijen 

a. In de uitvoering van de overeenkomst zal Jovel Entertainment zijn 
uiterste best doen en voldoende inspanningen verrichten op tijdig op 
de plaats van het optreden aanwezig te zijn. Het streven van Jovel 
Entertainment zal te allen tijden zijn om minimaal m60 minuten voor 
aanvang van het optreden aanwezig te zijn, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen tussen Jovel Entertainment en opdrachtgever. 

b. Jovel Entertainment behoudt zicht het recht voor om optredens te 
weigeren, indien: 

i. er sprake is van slecht weer of indien slecht weer (code geel, 
oranje of rood) is voorspeld en het optreden buiten dient plaats 
te vinden, waarbij het (voorspelde) weer schade aan kostuum 
of materiaal zou kunnen opleveren, dan wel een gevaarlijke 
situatie zou kunnen opleveren voor Jovel Entertainment, de 
voor hem werkzame personen, de door hem ingeschakelde 
personen, opdrachtgever of het publiek/toeschouwers; 

ii. de wensen van opdrachtgever op locatie onverantwoorde 
situaties in het leven zou roepen, gevaarlijke situaties zou 
veroorzaken of handelingen in strijd met openbare orde of 
veiligheid zou inhouden, dan wel in strijd zou zijn met 
geldende wet- en regelgeving. 

c. Opdrachtgever verklaart zorg te dragen voor alle benodigde 
vergunningen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Opdrachtgever 
verklaart ervoor in te staan dat op de dag van het optreden of van 
meerdere optredens de benodigde vergunningen ook werkelijk zijn 
verkregen. 

d. Opdrachtgever vrijwaart Jovel Entertainment en stelt Jovel 
Entertainment schadeloos in het geval de benodigde vergunningen 
niet (tijdig) waren verkregen en door overheid wordt gehandhaafd. De 
betalingsverplichting van opdrachtgever jegens Jovel Entertainment 
blijft bestaan in het geval het optreden wordt onderbroken of dient te 
worden onderbroken door afwezigheid van eventuele vergunningen of 
andere documenten ten bewijze dat het optreden mag plaatsvinden. 

e. Opdrachtgever zorgt te allen tijde voor een adequate kleedkamer met 
voldoende capaciteit voor het aantal entertainers dat Jovel 
Entertainment met opdrachtgever is overeengekomen. 

f. Opdrachtgever zorgt te allen tijde tevens voor één of meerdere 
parkeerplaatsen dichtbij, in ieder geval op loopafstand van de locatie 
waar het optreden zal plaatsvinden.  

g. Opdrachtgever verklaart handelingsbekwaam, beschikkingsbevoegd 
en vertegenwoordigingsbevoegd te zijn om een overeenkomst met 
Jovel Entertainment aan te gaan. 

h. Opdrachtgever draagt zorg voor één of twee contactperso(o)n(en) op 
de locatie waar het optreden zal plaatsvinden, welke contactpersoon 
tevens vertegenwoordigingsbevoegd is om namens opdrachtgever te 
handelen of bepaalde beslissingen te nemen. Hieronder begrepen, 
aanvullingen van de opdracht, meerwerk, aanpassingen van de 
opdracht, dan wel afdoende betalingen. 

i. Opdrachtgever draagt zorg voor naleving van veiligheidseisen en 
neemt adequate maatregelen om de veiligheid van de artiesten van 
Jovel Entertainment te kunnen waarborgen, alsook die van het publiek 
en omstanders. 

j. Jovel Entertainment zal zich naar beste kunnen inspannen om het 
optreden conform de wensen van opdrachtgever te laten verlopen. 
Ziekte van (medewerkers) van Jovel Entertainment dan wel door hem 
ingeschakelde derden, dienen te worden aangemerkt als overmacht 
conform het bepaalde in artikel 6:75 en 6:76 van het Burgerlijk 
Wetboek.  

k. Solo shows en solo acts worden in principe uitgevoerd door Jori 
Veldhuizen, artiest Jovel. Indien er grote (inter)nationale optredens op 
dezelfde datum geboekt worden als de geplande solo show of act, 
wordt de geplande solo show of act geannuleerd, hiervoor worden 
geen annuleringskosten berekend. In alle redelijkheid wordt gezocht 
naar een alternatieve performance datum van de solo shows of act; 
danwel zorgt Jovel Entertainment voor een andere invulling van de act 
of show, vergelijkbaar met de geboekte show en binnen dezelfde 
prijscategorie. 

l. Opdrachtgever kan hetgeen tussen partijen is overeengekomen, 
alsook uitvoering, decor/set, etc. slechts wijzigen in overleg met Jovel 
Entertainment. In geval van wijzigingen of verlengingen is Jovel 
Entertainment gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen.  
 



Artikel 3 Betaling 

a. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Jovel Entertainment is 
de artiestenregeling van toepassing. 

b. Prijzen worden voorafgaand vastgesteld door Jovel Entertainment en 
geoffreerd aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze 
prijzen zijn van toepassing op het moment dat een boeking geplaatst 
wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

c. Betaling door de opdrachtgever aan Jovel Entertainment vindt plaats 
binnen de door partijen overeengekomen betalingstermijn. Indien 
deze termijn niet is overeengekomen, geldt een standaard 
betalingstermijn van 14 dagen. De overeengekomen betalingstermijn, 
dan wel de 14 dagentermijn is een fatale termijn.  

d. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, dan wel 
de 14 dagen termijn, is opdrachtgever direct in verzuim en is Jovel 
Entertainment gerechtigd om rechtsmaatregelen te nemen ter inning 
van het openstaande bedrag. 

e. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 3d., zal Jovel Entertainment 
een herinnering versturen aan opdrachtgever, waarbij Jovel 
Entertainment zicht het recht voorbehoudt om administratiekosten in 
rekening te brengen. 

f. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
g. Opdrachtgever is gerechtigd om de opdracht te annuleren. Annulering 

en annuleringskostenberekening vinden plaats als volgt: 
i. Annulering langer dan of tot een maand voor de datum van 

het optreden – gratis annulering 
ii. Annulering tussen een maand en een week voor de datum 

van het optreden – 50% van het factuurbedrag wordt aan 
opdrachtgever in rekening gebracht 

iii. Annulering in dezelfde week waarin het optreden zal 
plaatsvinden – 75% van het factuurbedrag wordt aan 
opdrachtgever in rekening gebracht 

iv. Annulering op de dag van het optreden – 100% van het 
factuurbedrag wordt aan opdrachtgever in rekening 
gebracht. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

a. Opdrachtgever is aansprakelijk voor letselschade alsook schade 
ontstaan of aangebracht aan materialen, kleding, attributen, etc. van 
Jovel Entertainment of deze materialen van door haar ingeschakelde 
derden, werknemers, ondergeschikten, etc., indien deze schade is 
ontstaan door bewust of onbewust toedoen of handelen van het 
publiek, omstanders, beveiligers, aanwezige dieren (van publiek, 
andere performers, beveiligers, etc.), decorkeuze van opdrachtgever, 
accessoire keuze van opdrachtgever, etc.  

b. Opdrachtgever vrijwaart Jovel Entertainment volledig voor de schade 
zoals vermeld onder artikel 4a. en is gehouden deze schade aan 
Jovel Entertainment vergoeden, binnen één maand nadat de schade 
is ontstaan.  

c. Opdrachtgever draagt zorg voor het opbouwen van decor en de set 
voor optredens in overleg met Jovel Entertainment.  

d. Jovel Entertainment kan, rekening houdend met artikel 4c. dan ook 
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan aan 
derden ten aanzien van decor en set, fouten in door opdrachtgever 
gebruikte of verstrekte materialen, fouten ten aanzien van de 
afgesproken uitvoering van de overeenkomst, niet naleving van 
veiligheidsmaatregelen, en/of –eisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Jovel Entertainment is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade 
ontstaand door fouten en tekortkomingen die aan hem toerekenbaar 
zijn. De aansprakelijkheid van Jovel Entertainment voor schade 
opgelopen door opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst of, al 
dan niet gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst voor 
opdrachtgever is beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst of 
uitvoering daarvan, waarin de fout of tekortkoming zich heeft 
voorgedaan en een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot 
de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag nooit 
hoger zal zijn dan het geoffreerde of daadwerkelijk gefactureerde 
bedrag. Indirecte schade, zoals gederfde winst, externe door 
opdrachtgever gemaakte kosten, vergane gegevens of materialen is 
uitgesloten. 

f. Jovel Entertainment is nimmer aansprakelijk voor situaties van 
overmacht, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven alsook 
indien artikel 6:75/76 BW van toepassing is. 

g. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Jovel 
Entertainment dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend, doch uiterlijk binnen vijf dagen na afloop van het 
optreden. 

h. Indien niettegenstaande het voorgaande toch aansprakelijkheid van 
Jovel Entertainment blijkt ten aanzien van door opdrachtgever 
geleden directe schade, dan zal deze aansprakelijkheid steeds 
beperkt zijn tot het verzekerde bedrag dat onder de toepasselijke 
aansprakelijkheidsverzekering van Jovel Entertainment wordt 
uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Jovel Entertainment 
in het desbetreffende geval en in verband met die verzekering draagt. 

i. Mocht Jovel Entertainment om welke reden dan ook geen beroep 
kunnen doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering of mocht deze 
verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeren aan Jovel 
Entertainment, dan zal de aansprakelijkheid van Jovel Entertainment 
voor directe schade in geen geval meer bedragen dan EUR 1.000,-. 

j. De uitvoering van de Overeenkomst van opdracht geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de 
inhoud van de Overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte 
werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of 
indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden 
zijn aan te merken. Jovel Entertainment aanvaardt geen 
aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten 
behoeve van een Opdrachtgever.  

k. Uit deze overeenkomst kunnen geen rechten ontleend worden met 
betrekking tot exclusiviteit voor vervolgboekingen/re-engagement voor 
het evenement, organisatie bureau, locatie etc. Eventueel eerder 
opgebouwde rechten worden automatisch verworpen. 

 
Artikel 5 Overige bepalingen 
a. Alle offerten, rechtshandelingen, overeenkomsten en geschillen 

aangegaan met Jovel respectievelijk voortvloeiend uit enige 
rechtsverhouding tussen Jovel Entertainment en opdrachtgever 
worden beheerst door Nederlands recht.  

b. In geval van een geschil voortvloeiend uit enige rechtsverhouding 
tussen Jovel Entertainment en opdrachtgever, zullen partijen hun 
uiterste best doen om in gezamenlijk overleg dit geschil op te lossen. 
Indien dit niet lukt in gezamenlijk overleg, zullen partijen, alvorens zij 
hun geschil voor zullen leggen aan de daartoe bevoegde rechter in 
gezamenlijk overleg een mediator aanwijzen ter beslechting van hun 
geschil.  

c. In geval het bepaalde in artikel 5b. geen soelaas biedt voor partijen, 
zal de rechter te Den Haag exclusief bevoegd zijn om kennis te 
nemen van het geschil tussen partijen.  


