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Algemene Voorwaarden Drive-In Show 
JH Sound & Light 
 
 
1. Algemeen 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes, 
overeenkomsten en de uitvoering daarvan door JH Sound & Light, hierna te noemen JH Sound,  
gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: opdrachtgever. 
De opdrachtgever verklaart zich met het verlenen van de opdracht onvoorwaardelijk akkoord met de 
onderhavige algemene voorwaarden van JH Sound. 
 
2. Aanbieding en acceptatie 
2.1 Alle prijsopgaven van JH Sound zijn vrijblijvend, exclusief btw en vervallen na 14 dagen. 
Prijsopgaven zijn inclusief het vervoer naar en van locatie en opbouwen en afbreken. 
Hierin zijn niet begrepen de verblijfkosten en accommodatiekosten.  
De medewerkers van JH Sound hebben het recht op het nuttigen van minimaal twee consumpties 
per uur gedurende de gehele overeenkomst en het nuttigen van een eenvoudige maaltijd wanneer 
een evenement incl. het opbouwen en afbreken langer dan 7 uur duurt. Deze kosten komen geheel 
voor rekening van de opdrachtgever. 
Indien de te verlenen diensten door JH Sound meer dan 25 km vanaf het magazijn plaatsvinden, dan 
kunnen de reiskosten alsmede de reistijd van de medewerkers van JH Sound verhaald worden op de 
opdrachtgever. 
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord 
getekende prijsopgave door JH Sound is ontvangen en geaccepteerd. 
2.3 Wijziging en/of aanvulling van enige overeenkomst gesloten met JH Sound kan slechts tot stand 
komen indien dit door JH Sound wordt bevestigd. 
2.4 JH Sound is gerechtigd bij de uitvoering van het evenement gebruik te maken van diensten van 
derden. 
 
3. Aansprakelijkheid 
3.1 Zodra de apparatuur en spullen van JH Sound op locatie is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor 
diefstal en of beschadiging door derden alsmede voor schade ontstaan door storingen in de 
stroomvoorziening. 
3.2 JH Sound is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of 
derden, tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld aan de zijde van JH Sound. 
Mocht JH Sound toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid de waarde van de 
geleverde diensten c.q. de dekking welke door de verzekeraar van JH Sound wordt gegeven c.q. 
erkend, niet te boven gaan. 
3.3 JH Sound is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever indien een 
evenement geen doorgang kan vinden vanwege overmacht. 
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3.4 De opdrachtgever garandeert dat er nimmer meer publiek in de locatie aanwezig zal zijn dan 
volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd. 
3.5 JH Sound verplicht zich zorg te dragen voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
voor de door haar uit te voeren werkzaamheden, vastgelegd in de overeenkomst. 
3.6 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van JH Sound veilig hun 
werkzaamheden kunnen uitvoeren en dat de apparatuur veilig kan worden opgesteld. 
3.7 Indien op locatie blijkt dat opdrachtgever niet kan instaan voor de veiligheid van de medewerkers 
en/of de apparatuur van JH Sound, dan zal het optreden niet plaatsvinden. Opdrachtgever kan zich 
hierbij niet beroepen op overmacht en is het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd. 
3.8 Indien de uit te voeren opdracht door ziekte of ongeval van de medewerker van JH Sound  niet 
conform overeengekomen werkzaamheden verricht kan worden, dan geldt dit als tijdelijke 
overmacht. In overleg met de opdrachtgever zal een andere persoon de werkzaamheden 
overnemen. 
 
4. Annuleringen 
4.1 Indien de opdrachtgever de opdracht ontbindt zullen de volgende kosten in rekening worden 
gebracht: 
-  binnen twee weken voor aanvangsdatum van het evenement is 50% van het volledige 
overeengekomen bedrag verschuldigd. 
-  tussen de twee weken en een maand voor aanvangsdatum  van het evenement is 25% van het 
overeengekomen bedrag verschuldigd. 
- op de datum van het evenement is 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 
4.2 Indien de annulering de oorzaak is van ziekte, ongeval en/of overlijden, gelden deze regels niet. 
4.3 Indien JH Sound zelf door dit soort complicaties niet in staat is om het feest te verzorgen, zal dit 
zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de opdrachtgever. In deze situatie vervalt dit contract 
zonder kosten voor beide partijen. 
4.4 JH Sound heeft te allen tijde het recht een evenement te weigeren of te beëindigen indien de 
opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. JH Sound 
heeft eveneens het recht het evenement te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de 
belangen en/of de goede naam van haar onderneming kan beschadigen. 
4.5 JH Sound is niet meer gehouden aan de overeenkomst indien de opdrachtgever in staat van 
faillissement is gesteld dan wel surseance van betaling aanvraagt. 
 
5. Tijden 
5.1 Omdat het opbouwen enige tijd in beslag neemt is JH Sound graag 2 uur voor aanvang van het 
feest aanwezig. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet de opdrachtgever in overleg met JH Sound iets 
anders regelen. 
5.2 JH Sound houdt zich aan de tijden die de opdrachtgever heeft opgegeven (verlenging van het 
feest op de avond zelf in overleg). 
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6. Betalen 
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
Bij niet tijdige betaling behoudt JH Sound zich het recht voor de wettelijk toegestane rente per 
maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, gerekend vanaf de dag dat betaling 
uiterlijk plaats had moeten vinden. 
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot het door de 
opdrachtgever verschuldigde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijk 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de 
opdrachtgever verschuldigde bedrag. 
  
7. Locatie 
7.1 Voor de apparatuur is er minstens 1 stroomgroep nodig (voor licht en geluid). 
7.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt tot en 
met de tijd dat de installatie afgebouwd is. 
7.3 De plek in de zaal of op locatie waar JH Sound moet komen te staan dient vooraf bekend te zijn. 
7.4 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de toegang tot de locatie voor JH Sound onbelemmerd 
is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en veilige voortgang kan vinden. Dit geldt 
zowel voor het opbouwen als afbouwen. Tevens dient de locatie goed toegankelijk te zijn, dat JH 
Sound de apparatuur direct bij de ingang kan uitladen en inladen en dat JH Sound geen verticaal 
transport zonder mechanische hulp hoeft te doen (ook geen trappen dus! alleen in overleg). 
Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende verlichting tijdens het op en afbouwen. 
7.5 De opdrachtgever garandeert dat de plek, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk 
afgeschermd en afgedekt is, zodat (onverwachte) weersomstandigheden geen schade kan 
toebrengen aan de apparatuur en medewerkers. 
 
8. De feestavond 
8.1 Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van te voren te melden, zodat er rekening mee 
gehouden kan worden. 
8.2 Als u zelf speciale cd's heeft die u zeker wilt horen, kunt u die bij JH Sound inleveren. JH Sound is 
niet aansprakelijk voor beschadiging van de cd's. Vermeld wel uw naam op de cd. 
  
9. Verdere voorwaarden 
9.1 Tijdens het feest wordt geen drugs gebruikt. 
9.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat één exemplaar van deze overeenkomst, ter 
bevestiging, ondertekend geretourneerd wordt aan JH Sound. Het andere exemplaar is voor 
opdrachtgever. 
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10. Geen doorgang door overmacht 
Onder overmacht wordt o.a. verstaan: 

 Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, zoals 
gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nummer 
136/1981 

 Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw 

 Gevolgen van een atoomkernreactie, onverschillig hoe die reactie is ontstaan 

 Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen zoals nuts-
leveranciers. 

 
11. Buma/STEMRA/SENA-rechten  
Opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten met betrekking 
tot Buma, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door JH Sound ten gehore brengen van 
muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het 
vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen 
geschiedt via door beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts 
verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA. 
 
12. Geschillen en toepasselijk recht 
Op alle voorstellen c.q. offertes en overeenkomsten van JH Sound is het Nederlands recht van 
toepassing. 
 


