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Artikel 1: Definities 

Evenement: een door BIJ ONS OP DE BOERDERIJ 
georganiseerde activiteit 

Opdrachtgever: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij 
van de BIJ ONS OP DE BOERDERIJ 

Overeenkomst: al hetgeen tussen de BIJ ONS OP DE 
BOERDERIJ en de Opdrachtgever is overeengekomen, met de 
daarbij behorende bijlagen. 

Partijen/Partij: de BIJ ONS OP DE BOERDERIJ/of de 
Opdrachtgever 

Opdrachtnemer: BIJ ONS OP DE BOERDERIJ 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle offertes, opdrachten, (nadere) 
overeenkomsten en verbintenissen hoe dan ook 
genaamd, tussen de Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever met betrekking tot Leveringen en 
Diensten. 

1.2 Van deze Algemene leveringsvoorwaarden kan 
slechts worden afgeweken indien Partijen dit 
uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn 
overeengekomen.  

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten 
Overeenkomst en deze Algemene 
leveringsvoorwaarden, gelden de bepalingen uit de 
Overeenkomst. 

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene 
leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en 
treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe 
bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) 
in acht worden genomen.  

1.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer 
heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee 
werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt. 

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatie 
verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de 
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn 
aanbieding hierop baseren. 

2.3  Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen 
e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 4 Levering en risico-overgang  

4.1 Levering vindt plaats op het moment dat 
Opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter 

beschikking stelt aan Opdrachtgever en aan 
Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan 
hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt 
vanaf dat moment onder meer het risico van de 
zaak voor opslag, laden, transport en lossen. 

4.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen 
overeenkomen dat Opdrachtnemer voor het 
transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, 
laden, transport en lossen rust ook in dat geval op 
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze 
risico’s verzekeren. 

4.3  Als sprake is van inruil en Opdrachtgever in 
afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te 
ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de 
in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment 
dat hij deze in het bezit heeft gesteld van 
Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever de in te ruilen 
zaak niet kan leveren in de staat waarin deze 
verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan 
Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 5: Prijswijziging 

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende 
factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, 
aan Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden 
de prijsstijging op eerste verzoek van Opdrachtnemer te voldoen. 

Artikel 6: Overmacht 

6.1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn 
verplichtingen kan aan Opdrachtnemer niet worden 
toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is 
van overmacht. 

6.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de 
omstandigheid dat door Opdrachtnemers 
ingeschakelde derden zoals leveranciers, 
onderaannemers en transporteurs, of andere 
partijen waarvan Opdrachtgever afhankelijk is, niet 
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, 
weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, 
cybercriminaliteit, van digitale infrastructuur, brand, 
stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van 
gereedschappen, materialen of informatie, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en 
import- of handelsbeperkingen. 

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten als hij door overmacht 
tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens 
Opdrachtgever na te komen. Als de 
overmachtssituatie is vervallen, komt 
Opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn 
planning het toelaat. 

6.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming 
blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke 
overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft 
geduurd, is Opdrachtnemer bevoegd de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die 
gevallen bevoegd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor 
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is 
nagekomen door Opdrachtnemer. 

6.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de 
als gevolg van de overmacht, opschorting of 

ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te 
lijden schade. 

Artikel 7 Uitvoering van een overeenkomst 

7.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste 
kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de 
uitvoering van een overeenkomst derden in te 
schakelen. Opdrachtnemer is daarbij onder meer 
gebonden aan en beperkt door de regels die haar in 
de diverse voor Opdrachtnemer geldende 
vergunningen zijn opgelegd (o.a. geluid en 
sluitingstijden). 

7.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst 
wijzigingen van het oorspronkelijke plan 
noodzakelijk zijn, is de Opdrachtnemer gerechtigd 
deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren 
zonder dat daarvoor toestemming van de 
Opdrachtgever is vereist. Voor zover deze 
wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge 
hebben, zal dit geschieden voor rekening van de 
Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze 
afzonderlijk worden gefactureerd. 

7.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van 
een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de 
uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan 
Opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op 
straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 

7.3 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in 
esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame. 

Artikel 8 Betaling en factuur 

8.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging 
van Opdrachtnemer of op een door Opdrachtnemer 
aan te wijzen rekening. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats 
binnen 30 dagen na factuurdatum. 

8.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op 
Opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming 
van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, 
tenzij er sprake is van surseance van betaling of 
faillissement van Opdrachtnemer of de wettelijke 
schuldsanering op Opdrachtnemer van toepassing 
is. 

8.4 Ongeacht of Opdrachtnemer de overeengekomen 
prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat 
Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan 
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk 
opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. het faillissement of de surseance van betaling 

van Opdrachtgever is aangevraagd; 
c. beslag op zaken of vorderingen van 

Opdrachtgever wordt gelegd;  
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het 

verzoek doet te worden toegelaten tot de 
wettelijke schuldsanering, onder curatele 
wordt gesteld of is overleden. 

8.5 Opdrachtgever is in geval van vertraging in de 
voldoening van een geldsom rente over die geldsom 
aan Opdrachtnemer verschuldigd met ingang van 

de dag volgend op de dag die is overeengekomen 
als uiterste dag van betaling tot en met de dag 
waarop Opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. 
Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn 
overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 
dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% 
per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als 
deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een 
gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag 
waarover de rente wordt berekend vermeerderd met 
de over dat jaar verschuldigde rente. 

8.5 Ter keuze van Opdrachtnemer kan, in voorgaande 
of daarmee overeenstemmende omstandigheden, 
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst, de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet 
gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 

8.6 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens 
betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 
Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de 
jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op 
te schorten totdat de betaling is geschied of 
deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde 
geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn 
indien Opdrachtnemer het redelijke vermoeden 
heeft dat er redenen zijn om aan de 
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

8.7 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een 
minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de 
volgende tabel (hoofdsom incl. : 

- over de eerste € 3.000,- 15%  
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%  

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten 
zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt. 

8.8 Als Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure 
geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, 
komen alle kosten die hij in verband met deze 
procedure heeft gemaakt voor rekening van 
Opdrachtgever. 

Artikel 9 Opschorting/ annulering 

9.1  Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een 
overeenkomst op te schorten, zodra zij gegronde 
vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever 
niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of 
andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen. 

9.2 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en 
gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge 
annulering kan de Opdrachtnemer geen rechten 
ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, 
wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en 
in bezit is van de Opdrachtnemer. Bij uitstel of 
annulering door Opdrachtgever is deze gehouden 
aan Opdrachtnemer een vergoeding te betalen op 
basis is van het navolgende percentage van de 
hoofdsom incl. rente: 



Bij annulering 

Meer dan 1 maand voor de 
ingangsdatum  

0% 

Tussen een maand en 14 dagen 
voor ingangsdatum 

15% 

Tussen 14 dagen en 7 dagen 
voor ingangsdatum 

35% 

Tussen 7 dagen en 3 dagen voor 
ingangsdatum 

60% 

Tussen 3 dagen en 24 uur voor 
ingangsdatum 

85% 

24 uur of minder voor de 
ingangsdatum 

100% 

 

9.3  In geval van het niet komen opdagen op een 
evenement is de Opdrachtgever verplicht de 
volledige waarde van de opdracht te betalen. 

9.4 Bij voortijdig vertrek door de Opdrachtgever de 
volledige prijs voor de overeengekomen activiteit 
verschuldigd. 

9.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de 
werkelijk geleden schade te vorderen indien dit 
meer bedraagt dan de bedragen die volgen uit de 
annuleringen ex artikel 9.2 en 9.3. Indien de 
Opdrachtgever het evenement uitstelt, wordt dit 
gezien als annulering tenzij in onderlinge 
overeenstemming met Opdrachtgever een nieuwe 
uitvoeringsdatum wordt vastgesteld waarop het 
evenement doorgang kan vinden en 
overeenstemming is bereikt ten aanzien van de 
uitkoopsom. 

9.6 Door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen 
worden niet gerestitueerd. 

Artikel 10 Huisregels 

10.1 Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst 
wordt door Opdrachtnemer een afschrift van de 
huisregels aan Opdrachtgever ter hand gesteld. 

10.2 Opdrachtnemer is verplicht de tekst van door hem 
gehanteerde andere huisregels op een voor ieder 
zichtbare plaats (in ieder geval bij de ingang) van de 
Boerderij op te hangen. 

10.3 Opdrachtgever (en degene die haar vergezellen) 
zullen zich tijdens de duur van de overeenkomst 
aan deze huisregels conformeren en de daarin 
vastgestelde regels strikt naleven. 

10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment 
zonder opzegtermijn de uitvoering van het 
evenement te staken wanneer Opdrachtgever dan 
wel degene die haar vergezellen de huisregels 
overtreedt of zich anderszins zodanig gedraagt dat 
de orde en de rust van de Boerderij en/of de 
normale exploitatie daarvan wordt verstoord. 
Opdrachtgever dient alsdan op eerste verzoek het 
terrein van de Boerderij te verlaten. Indien 
Opdrachtnemer op een andere wijze niet (volledig) 
voldoet aan haar verplichting welke zij uit welke 
hoofd dan ook jegens Opdrachtnemer heeft is 
Opdrachtgever gerechtigd de dienstverlening op te 
schorten. Opdrachtgever mag de onderhavige 
bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en 
de ernst van de door de Opdrachtgever dan wel 
degene die haar vergezellen begane overtredingen 

daartoe naar het redelijk oordeel van Opdrachtgever 
voldoen aanleiding geven. 

10.5 Opdrachtgever kan Opdrachtnemer dan wel degene 
die haar vergezellen uitsluiten van verdere 
deelname aan het evenement en ten opzichte van 
Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden indien 
de deelnemer ondanks voorafgaande 
waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of 
mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van 
zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op 
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu 
of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van 
de activiteit bederft. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verzekering 

11.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts 
aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is 
van een tekortkoming van Opdrachtnemer in de 
nakoming van de overeenkomst, tenzij die 
tekortkoming niet aan de Opdrachtnemer kan 
worden toegerekend. Voor gevolgschade, zoals 
winstderving, is Opdrachtnemer nimmer 
aansprakelijk 

11.2 De verplichting van Opdrachtnemer tot het 
vergoeden van schade op grond van welke 
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen 
Opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten 
behoeve van hem gesloten verzekering is 
verzekerd. De omvang van deze verplichting is 
echter nooit groter dan het bedrag dat in het 
betreffende geval onder deze verzekering wordt 
uitbetaald. 

11.3 Als Opdrachtnemer om welke reden dan ook geen 
beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de 
verplichting tot het vergoeden van schade beperkt 
tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom. 

11.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komen: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt 
onder meer verstaan stagnatieschade, 
productieverlies, gederfde winst, boetes, 
transportkosten en reis- en verblijfkosten;  

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt 
onder andere verstaan schade die door of 
tijdens de uitvoering van het werk wordt 
toegebracht aan zaken waaraan wordt 
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de 
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;  

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste 
roekeloosheid van hulppersonen of niet 
leidinggevende ondergeschikten van 
opdrachtnemer. 

11.5 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer 
uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden. 

11.6 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding 
van schade, dient aan Opdrachtnemer kenbaar te 
zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag 
waarop Opdrachtgever zowel met de schade als 
met de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had 
kunnen zijn. Een rechtsvordering van 
Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in 
ieder geval door verloop van achttien maanden na 
de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 

11.7 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade 
toegebracht aan de eigendommen van 
Opdrachtnemer (en haar onderaannemers en haar 
(andere) vergezellen) tijdens een evenement. Alle 
schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, 
moeten door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer worden vergoed. 

11.8 Onverminderd het voormelde, is Opdrachtgever 
hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door het gedrag van hen die Opdrachtgever 
vergezellen. 

Artikel 12 Overdracht van rechten en plichten aan derden 

Opdrachtgever is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming 
van de Opdrachtnemer de uit de Overeenkomst voortvloeiende 
rechten en verplichtingen, of enig deel daarvan, over te dragen 
aan derden. Toestemming zal niet zonder redelijke grond worden 
geweigerd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

Artikel 13 Wijze van kennisgeven 

13.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen 
of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere 
Partij van belang voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze 
schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn 
gedaan of bevestigd. 

13.2 Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische 
weg’ verstaan, waarbij: 
 
a. de kennisgeving raadpleegbaar is door 
de geadresseerde, 

b. de authenticiteit van de kennisgeving 
in voldoende mate is gewaarborgd, en 

c. de identiteit van de kennisgever met 
voldoende zekerheid kan worden 
vastgesteld. 

Artikel 14 Gevonden voorwerpen 

14.1 In en rondom het terrein van de Boerderij en 
aanhorigheden verlopen en achtergelaten 
voorwerpen die door de Opdrachtgever dan wel 
degene die haar vergezellen worden gevonden, 
moeten door de zo spoedig mogelijk bij de 
Opdrachtnemer worden ingeleverd. 

14.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich 
niet binnen een jaar na de inlevering daarvan, bij de 
Opdrachtnemer heeft gemeld, verkrijgt 
Opdrachtnemer de eigendom 

Artikel 15Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

15.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van 
toepassing, evenmin als enige andere 

internationale regelingen inzake koop van 
roerende lichamelijke zaken waarvan de 
werking door partijen kan worden 
uitgesloten. 

15.3  Alleen de Nederlandse daartoe bevoegde 
rechter in het arrondissement van Flevoland 
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in 
strijd is met het dwingend recht. 
Opdrachtnemer mag van deze 
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke 
bevoegdheidsregels hanteren. 

15.4  Partijen kunnen een andere vorm van 
geschillenbeslechting zoals arbitrage of 
mediation overeenkomen. 


