Algemene Voorwaarden (verkoop) Julia Wolff Management (JWM)
artikel 1: algemeen
1.1 alle hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Opdrachtgever met betrekking tot
de verkoop en levering van goederen zoals o.a. het verzorgen van lezingen, dagvoorzitterschappen, presentatiewerkzaamheden, optredens,
cabaret, trainingen, workshops, het afnemen van interviews, het leveren van advies, het schrijven van artikelen of columns.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: degene die een opdracht voor het engageren van één of meerdere
contractanten verstrekt en/of verdere organisatie van een congres, bijeenkomst, evenement, festiviteit of andere productie aan JWM heeft
opgedragen.
1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder De Contractant: de presentator/trice(s), journalist/e(en), cabaretier(s) of artiest(en) die de
opdracht zoals omschreven in artikel 1 uitvoert.
1.4 bedingen die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of Contractant, die afwijken van bovengenoemde Algemene
Voorwaarden worden alleen aanvaardt wanneer deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door JWM zijn overeengekomen of aanvaardt.
artikel 2: nakomingsverplichting
2.1 Alle aanbiedingen van JWM zijn vrijblijvend. Alleen wanneer deze mondeling, schriftelijk of elektronisch (e-mail of SMS) worden bevestigd,
ontstaat er een overeenkomst waarop de volgende artikelen van toepassing zijn.
2.2 Zowel Opdrachtgever als JWM heeft het recht tot 1 maand voor de (eerste) datum van uitvoering de opdracht zonder opgaaf van redenen af te
zeggen.
2.3 JWM heeft binnen 30 dagen voor de (eerste) datum van uitvoering het recht de overeengekomen opdracht af te zeggen, in geval de Contractant
verplichtingen heeft die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theater- muziek- of cabaretoptreden,
deelname aan of verslaggeving van belangrijke sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden
onmogelijk maken.
2.4 JWM zal in een dergelijke situatie op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever alles in het werk stellen om voor passende vervanging zorg
te dragen. Het overeengekomen honorarium wordt aangepast aan het geldende honorarium van de vervanger
2.5 Indien contractant een toegezegd optreden zonder opgaaf van redenen zoals genoemd in artikel 2.3 niet nakomt, kan JWM een
schadevergoeding worden gevraagd, echter maximaal 1 maal de afgesproken dagprijs.
artikel 3: prijzen
3.1 alle prijzen genoemd, zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch zijn, mits anders vermeld, exclusief BTW, vergoedingen voor auteurs- en
naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.
3.2 een overeengekomen gage voor alle mogelijke optredens zoals genoemd in artikel 1.1, kan niet worden gewijzigd, tenzij de opdracht verandert.
3.3 prijzen en gages worden uitsluitend in overleg met JWM vastgesteld en uitsluitend door JWM met de Opdrachtgever besproken, tenzij vooraf
anders bepaald.
artikel 4: leveringsvoorwaarden
4.1. Contractant zal al het redelijke doen om zijn optreden optimaal voor te bereiden en de inhoud eventueel in overleg met de Opdrachtgever af te
stemmen op diens doelstellingen en organisatie.
4.2 Contractant zal ieder optreden naar eer en geweten naar beste kunnen ten uitvoer brengen, in overeenstemming met de wensen en
doelstellingen van de Opdrachtgever.
4.3 Contractant is respectvol ten aanzien van zijn/haar toehoorders en opdrachtgever(s).
4.4 JWM en Contractant gaan vertrouwelijk om met de informatie die hij/zij t.b.v. het optreden door de Opdrachtgever krijgen verstrekt.
4.5 Het is niet toegestaan naam en/of beeltenis van Contractant te gebruiken in publicitaire uitingen zoals advertenties en dergelijke, noch op schrift
noch op het internet, met uitzondering van gerichte mailings en/of uitnodigingen voor de bijeenkomst.
4.6 De aanwezigheid van pers en/of cameraploegen dient altijd vooraf met JWM te worden overlegd. Contractanten hebben te allen tijde het recht
contact met, of optreden in bijzijn van pers en/of cameraploegen te weigeren
4.7 Eventueel te vervaardigen foto's geluid en/of video-opnames mogen voor geen enkel consumentgericht doel worden gebruikt zonder
toestemming vooraf van JWM.
4.8 Betaling geschiedt achteraf, binnen de in de overeenkomst vastgestelde termijn. JWM behoudt zich het recht voor een vooruitbetaling van 50%
van de overeengekomen som te vragen. Wanneer niet aan deze vraag wordt voldaan kan de overeenkomst worden ontbonden, zonder dat één der
partijen enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
artikel 5: aansprakelijkheid bij schade
5.1 JWM noch de Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van geld of goederen van de Contractant
5.2 JWM is niet aansprakelijk voor schade aan derden, voor zover deze is toe te rekenen aan JWM of Contractant. Opdrachtgever vrijwaart JWM en
Contractant voor aanspraken van derden.
artikel 6: beëindiging van de overeenkomst
6.1 Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt vóór of op de (eerste) dag van uitvoering, heeft JWM recht op de volgende,
door de Opdrachtgever te betalen schadevergoeding:
6.1.1. - 15 tot 7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering 50% van de gehele overeengekomen vergoeding
6.1.2 - 6 tot 2 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering 75% van de gehele overeengekomen vergoeding
6.1.3 - 2 dagen voor tot op de eerste dag van uitvoering 100% van de gehele overeengekomen vergoeding
6.2 voor het beëindigen van de overeenkomst door Contractant zijn voorwaarden uit Artikel 2 uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
6.3 JWM behoud zich het recht voor om een overeenkomst met Opdrachtgever en/of Contractant op te zeggen indien deze niet voldoet aan één of
meer artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, waarbij tevens het recht op schadevergoeding vervalt.

