
Algemene leveringsvoorwaarden Dweil & Blaaskapel Tjonge-Jonge Daeventer. 

 

Voor zover onze leveringsvoorwaarden niet voorzien, verwijzen wij naar de wet. 

1. Verantwoordelijkheid voor/tijdens/na het optreden 

- VOOR Tjonge-Jonge: 

 

a. Het optreden zoals verzorgd door Tjonge-Jonge is onderverdeeld in sets van ca. 20 minuten. De pauze tijd tussen 2 sets is afhankelijk van de totale duur van 

het optreden. De pauze tijd bedraagt minimaal 10 minuten (bij een optreden van 1 uur) tot maximaal 30 minuten (bij een optreden van 4 uur), dit tot 

beoordeling van Tjonge-Jonge. 

 

b. Tjonge-Jonge is verplicht om minimaal 65% van de overeengekomen tijdsduur op te treden. De speelduur tijdens een optreden van respectievelijk 1 uur, 2 

uur, 3 uur en 4 uur bedraagt echter nooit meer dan respectievelijk 80%, 75%, 70% en 65% van deze overeengekomen speelduur. 

 

c. Tjonge-Jonge dient zich te houden aan het aantal consumpties dat met de Opdrachtgever is overeengekomen. Is hier niets over afgesproken dan geldt 1 

consumptie per lid per 20 minuten netto speeltijd. 

 

d. Tjonge-Jonge kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (im)materiële schade die een direct gevolg is van het optreden zoals verzorgd door 

Tjonge-Jonge. 

 

- VOOR DE OPDRACHTGEVER: 

 

e. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige plek waar het optreden kan plaatsvinden. Is naar het oordeel van Tjonge-Jonge de veiligheid voor 

leden en/of instrumenten in het geding, dan is Tjonge-Jonge gerechtigd het optreden te beëindigden. De Opdrachtgever is dan verplicht om zijn aandeel in het 

contract ten volle tot uitvoer te brengen. 

 

f. Indien op initiatief van de Opdrachtgever het noodzakelijk wordt geacht om het optreden van Tjonge-Jonge te beëindigden, is de Opdrachtgever verplicht om 

zijn aandeel in het contract ten volle tot uitvoer te brengen. 

 

g. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een redelijk aantal gratis consumpties voor Tjonge-Jonge. Indien er niks wordt afgesproken is Tjonge-Jonge 

gerechtigd om consumpties op rekening te laten schrijven van de Opdrachtgever bij een horecagelegenheid in de directe omgeving van het optreden. 

 

h. De Opdrachtgever dient binnen 2 weken na het optreden aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 

 

2. Annuleren van het optreden 

- DOOR TJONGE-JONGE: 

 

a. Tjonge-Jonge behoud zich het recht voor om een optreden voor aanvang te annuleren als de minimale muzikale bezetting (naar oordeel van Tjonge-Jonge) 

niet gehaald kan worden, doordat leden: 

- door verplichtingen aan hun werkgever onverwacht niet aan het optreden kunnen deelnemen, of 

- door ziekte, opzegging van hun lidmaatschap of bij overlijden, niet aan het optreden kunnen deelnemen. 

 

b. Bij annulering van het optreden door Tjonge-Jonge heeft de Opdrachtgever recht op een vervangend optreden (binnen 1 jaar na contractdatum, op een 

onderling overeengekomen datum) tegen betaling van slechts 50% van de overeengekomen prijs. 

 

c. Als er sprake is van annulering op de datum waarop het optreden plaatsvindt dan verplicht Tjonge-Jonge zich tot het betalen van een schade-

/onkostenvergoeding aan de Opdrachtgever ter hoogte van Euro €25,- 

 

d. Tjonge-Jonge is nooit aansprakelijk voor eventuele (im)materiële schade ten gevolge van de annulering. 

 

- DOOR DE OPDRACHTGEVER: 

 

e. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor een optreden voor aanvang te annuleren als door overmacht de activiteit waar Tjonge-Jonge een optreden zou 

verzorgen niet doorgaat. 

 

f. Er kan geen sprake van overmacht bij annulering zijn als: 

- het annuleringsrisico inherent is aan de aard en/of het karakter van de activiteit (bijv. weersinvloeden), of 

- er sprake is van wan organisatie door de Opdrachtgever (bijv. dubbele boekingen). 

  

g. Bij annulering door de Opdrachtgever, zonder dat er sprake is van overmacht, worden wel kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever verplicht zich tot 

betaling van 50% van de overeengekomen prijs indien het optreden minimaal 2 weken voor het optreden wordt geannuleerd. 

 

h. De Opdrachtgever verplicht zicht tot betaling van de overeengekomen prijs, indien het optreden niet minimaal 2 weken voor het optreden wordt 

geannuleerd, mits er sprake is van overmacht. 

 

i. Als er sprake is van annulering door overmacht door de Opdrachtgever, verplicht de Opdrachtgever zich tot betaling van 25% van de overeengekomen prijs, 

eventueel vermeerderd met reiskosten Euro 0,50 per kilometer. 


