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Algemene voorwaarden 

 
 
 
 
Op alle overeenkomsten van HAMER Licht – Geluid – DJ zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan op de website: 
www.hamerlichtgeluiddj.nl en worden tevens op verzoek door ons verstrekt. 
 
Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders 
aangegeven: 
 
• Opdrachtnemer: HAMER Licht – Geluid - DJ, hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’ 
• Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft 

verstrekt aan de opdrachtnemer. 
• Overeenkomst:  de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot: 
A. Het verzorgen van drive-in shows inclusief bediening hiervan door 
personeel alsmede het verhuren, testen, opbouwen en afbreken van 
de daarvoor benodigde geluids- en lichtapparatuur en partyartikelen. 
B. Het verzorgen van een optreden in de vorm van het draaien van 
muziek op locatie. 

 
Artikel 1 – Algemene bepalingen 
1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten 

tussen HAMER Licht – Geluid – DJ en opdrachtgever. 
 

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid 
2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 
overeenkomsten, handelingen en optredens van HAMER Licht – Geluid – DJ. 
 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten 
3.1 Alle offertes van HAMER Licht – Geluid – DJ zijn vrijblijvend. 
3.2 Offertes m.b.t drive-in show/optreden zijn gebaseerd op 4 uur live dj met non-stop muziek. 
3.3 Door akkoord te gaan met de offerte geeft u toestemming om op locatie gemaakte foto’s en/of 
video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden. 
3.4 Alle offertes van HAMER Licht – Geluid – DJ hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. 
3.5 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 
maand, besluiten HAMER Licht – Geluid – DJ een definitieve opdracht te verstrekken. 
3.6 HAMER Licht – Geluid – DJ is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na 
ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in 
elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan 
vermeld. 
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3.7 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, 
ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen 
met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging. 

 
Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens 
4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen: 

✓ Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele 
weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de 
apparatuur. 

✓ Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit 
,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid. 

✓ Dat tijdens het optreden de artiest(en) het recht hebben om 2 consumpties per uur te 
nuttigen. 

 
Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst 
5.1 HAMER Licht – Geluid – DJ heeft ten allen tijde het recht de opdracht, reeds afgesloten of niet, te 
weigeren en of te beëindigen indien HAMER Licht – Geluid – DJ hier een gegronde reden voor heeft. 
5.2 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding 
verschuldigd van: 
 
0%: Wanneer er 30 dagen voor de opdracht wordt geannuleerd. 
25%: Van het totaalbedrag, wanneer er 7 dagen van te voren wordt geannuleerd. 
50%: Van het totaalbedrag, wanneer er 5 dagen van tevoren wordt geannuleerd. 
75%: Van het totaalbedrag wanneer er 2 dagen van te voren wordt geannuleerd. 
100%:  Van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd. 

 
Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid 
6.1 Overmacht – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden 
aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer 
6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtnemer HAMER Licht – Geluid – DJ nog gedurende een 
maand de gelegenheid geven, zijn optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een 
fatale datum betreft. 
6.3 In geval van overmacht is HAMER Licht – Geluid – DJ gerechtigd het optreden geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of 
tegemoetkoming in de kosten. HAMER Licht – Geluid – DJ zal dan een zo veel mogelijk fijne oplossing 
proberen aan te bieden. 
 
Artikel 7 – Prijzen 
7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en 
organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte 
en de geldigheidsduur van de offerte. 
7.2 Per 60 minuten langer dan de besproken ‘show’ tijd(en) wordt er een bedrag extra in rekening 
gebracht. 
7.3 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de 
opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 
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Artikel 8 – Betalingen 
8.1 De opdrachtgever is verplicht een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag op de 
geaccordeerde offerte, op rekeningnummer: NL50 INGB 06615808 30 vóór definitieve datum van de 
opdracht. 
8.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever na afloop van het event het 
bedrag van het verschuldigde meerwerk contant betalen, tenzij anders is overeengekomen. 

 
Artikel 9 – Klachten 
9.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst. 
9.2 HAMER Licht – Geluid – DJ geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de 
opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen. 

 
Artikel 10 – Geheimhouding 
10.1 De opdrachtnemer houd alle privé gegevens, informatie over de opdracht en van de 
opdrachtgever vertrouwelijk. 

 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
12.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens de opdracht en 
optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door 
derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid, waterschade etc. 
12.2 HAMER Licht – Geluid – DJ kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade 
veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke. 
12.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer 
de opdracht buiten plaatsvindt. 

 
Artikel 13 – Drive-in show 
13.1 Benodigde ruimte voor het opstellen van onze drive-in shows (LxBxH): 

✓ Kleine set  2x2x3 
✓ Middel set  3x3x3 
✓ Grote set  3x3x4 of 6x3x4 

13.2 De benodigde stroomvoorziening t.b.v. de drive-in shows is minimaal 1x 230V/16A 
(schone/onbelaste groep). 
13.3 HAMER Licht – Geluid – DJ zal in overleg alleen of met meerdere personen minimaal 2 uur van 
tevoren arriveren op locatie voor opbouw. 
13.4 U kunt voorafgaand een verzoeklijst indienen met maximaal 15 van uw meest 
favoriete muzieknummers die u graag wilt horen. Besproken verzoeknummers worden zoveel 
mogelijk gedraaid. 
13.5 Verzoeknummers van de gasten worden aangenomen indien dit afgesproken is met de klant. 
 

Artikel 14 – Parkeren 
14.1 Indien voor de opdracht een drive-in show is gehuurd dient er een vrije, ruime en gratis 
parkeergelegenheid op de feestlocatie aanwezig te zijn welke geschikt is voor een auto met 
aanhanger. Indien er niet gratis geparkeerd kan worden zal de opdrachtnemer het parkeergeld 
achteraf in rekening brengen aan de opdrachtgever, Dit geldt voor alle opdrachten, dus zowel bij 
levering van onze drive-in shows als voor de levering van een DJ. 
 
Door akkoord te gaan met de offerte, gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van 
HAMER – Licht – Geluid DJ. 


