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Leveringsvoorwaarden m.b.t. boekingen inzake 
Vereniging Sint & Piet 

 

 

 
1. Begripsomschrijvingen 

 
Onder Vereniging wordt verstaan Vereniging Sint en Piet en onder 

Opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-) persoon die de opdracht verleent aan de 
Vereniging tot het inhuren van Sinterklaas en Piet(en). 

 
 

 
2. De overeenkomst 

 
1. De Vereniging zal tijdig de overeenstemming inzake het optreden schriftelijk in 
tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan de Opdrachtgever toezenden. 
De Opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening en binnen 7 
dagen retour zenden naar de Vereniging. De Opdrachtgever verklaart meerderjarig te 
zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst. Een in-gescand exemplaar mag 
ook per mail verzonden worden. 

 
2. Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de Opdrachtgever kan nimmer dienen 

tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen de Opdrachtgever en de Vereniging. 
Indien de Vereniging  niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 7 dagen 
na datum opmaak van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen, is de Vereniging 
gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de Vereniging 
gebonden is enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever te voldoen. 

 

3. Beide partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: wie er zullen 
optreden, datum en tijdstip van het optreden, de locatie, aantallen strooigoed, 
activiteit(en), overig te leveren materialen en de vergoeding.  

 
4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken 
betreffende het optreden zijn slechts van kracht indien deze door beide partijen 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

 

 
3. Bepaling inzake annulering  

 
1. In geval van annulering door overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding. De Vereniging dient, indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, een 
datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra kosten voor de 
Opdrachtgever. 

 
2. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling 
binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de 
tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken. Een en ander schriftelijk te 
bevestigen indien de Vereniging hierom vraagt. 

 
3. De Opdrachtgever dient een eventuele annulering direct mondeling en schriftelijk 
(aangetekend) aan de Vereniging kenbaar te maken. 

 
4. Indien de Opdrachtgever de met de Vereniging gesloten overeenkomst: 
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a: vóór 1 augustus, voorafgaand aan de datum van het evenement, annuleert, is de 

Opdrachtgever 0% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de Vereniging 
verschuldigd. De eventuele aanbetaling zal worden retourneert.  
 
b: vanaf 1 augustus, voorafgaand aan de datum van het evenement, annuleert, is de 
Opdrachtgever 40% van het factuurbedrag jegens de Vereniging verschuldigd. 

 
c: vanaf 15 september, voorafgaand aan de datum van het evenement, annuleert, is de 
Opdrachtgever 60% van het overeengekomen factuurbedrag jegens de Vereniging 
verschuldigd. 
 
d: vanaf 15 oktober, voorafgaand aan de datum van het evenement, annuleert, is de 
Opdrachtgever 80% van het factuurbedrag jegens de Vereniging verschuldigd. 
 

e: vanaf 1 november, voorafgaand aan de datum van het evenement, annuleert, is de 
Opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens de Vereniging verschuldigd. 

 
 
 
4. De vergoeding 

 
De tussen de partijen overeengekomen vergoedingen zijn o.a gebaseerd op het aantal en 

soort optreden, benodigd strooigoed en spellen, alsmede eventuele vervoers- en 
administratiekosten welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen 
bestaande schriftelijke overeenkomst. 

 
 
 
5. Betalingen 

 

1. Betaling van de overeengekomen vergoeding als aangegeven in de 

opdrachtbevestiging van de Vereniging dient door de Opdrachtgever te zijn voldaan 
conform de in deze orderbevestiging aangegeven datum/data.  
 
2. Indien de betaling door de Opdrachtgever aan de Vereniging niet conform de 
orderbevestiging plaats heeft gevonden, heeft de Vereniging het recht de lopende 
overeenkomst te annuleren. De annulering zal schriftelijk worden bevestigd. 

 

 
 
6. Klachten 

 
Reclames worden alleen en uitsluitend door de Vereniging in behandeling genomen 
indien deze door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur na het betreffende optreden 
persoonlijk, telefonisch of per e-mail aan de Vereniging zijn gemeld. Indien niet op deze 

wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt de Vereniging geacht aan al zijn 

verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan. 
 
 
 
7. Aansprakelijkheid 
 

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optreedattributen 
(zoals kleding en spellen) met uitzondering van grove nalatigheid door de optredende 
namens de Vereniging zelf en vrijwaart het de Vereniging voor schadeclaims van derden. 

 
 
 
 
 

 
Eindhoven, 1-1-2022 


