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Algemene Voorwaarden AAA Showtechniek 

 
1. Toepasselijkheid 
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en 

(rechts)handelingen, hoe ook genaamd, (hierna: de overeenkomst), verstrekt door, aangegaan door dan wel verricht 
door de eenmanszaak AAA Showtechniek, statutair gevestigd te Groenlo, ingeschreven in het Handelsregister onder 
nummer 60226080 (hierna te noemen: AAA Showtechniek) met opdrachtgevers, leveranciers en/of andere 
(weder)partijen (hierna: opdrachtgever) en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder genoemd nummer. 
Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door bestuurders, (ex)werknemers en al degenen die voor AAA 
Showtechniek werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waaronder in elk geval 
ook begrepen (gelieerde) (rechts)personen, vennootschappen en hulpkrachten die door AAA Showtechniek zijn 
ingeschakeld, en hun erfgenamen en/of rechtsopvolgers onder algemene titel. Indien deze algemene voorwaarden 
eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe en/of andere 
overeenkomsten tussen partijen. 

1.2  In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan elke natuurlijke persoon en/of 
rechtspersoon met wie AAA Showtechniek een overeenkomst heeft gesloten. 

1.3  Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door AAA Showtechniek 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

1.4  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door AAA Showtechniek uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

1.5  Als AAA Showtechniek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AAA Showtechniek het recht zou verliezen om in andere gevallen 
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

1.6  In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn en/of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen ongewijzigd in stand. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

1.7  Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat AAA Showtechniek dit schriftelijk heeft 
bevestigd dan wel AAA Showtechniek met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. 

1.8 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 

2. Offertes & overige aanbiedingen 
2.1 Een offerte en/of enig ander aanbod van AAA Showtechniek is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
2.2 Een offerte en/of enig ander aanbod van AAA Showtechniek heeft een geldigheidstermijn van 14 (veertien) dagen, 

tenzij anders aangegeven, waarna het aanbod vervalt. 
2.4        Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. 
2.4 Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden AAA 

Showtechniek niet.  
 
3. Uitvoering van de overeenkomst 

3.1 Algemeen 
3.1.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtgever en AAA Showtechniek 

aangeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst aan AAA Showtechniek worden verstrekt. 

3.1.2 Indien deze gegevens niet tijdig bij AAA Showtechniek bekend zijn heeft AAA Showtechniek het recht om 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit deze vertraging voortvloeiende kosten 
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. AAA Showtechniek kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit het feit dat de verstrekte 
informatie onjuist of onvolledig was. 

3.1.3 De medewerkers van AAA Showtechniek drinken voor en tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geen 
alcohol. Wel hebben zij recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid 
(kosteloos). Gewoonlijk komt dit overeen met twee consumpties per persoon per uur. 

3.1.4 Voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst dient bij AAA Showtechniek duidelijk te zijn wie er 
namens opdrachtgever het aanspreekpunt c.q. de contactpersoon is en bevoegd is voor en namens 
opdrachtgever te handelen.  

3.1.5 In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand aan of tijdens het uitvoeren van de opdracht dienen 
de opdrachtgever en AAA Showtechniek elkaar op de hoogte te stellen.  

3.1.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk 
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen beide partijen tijdig in onderling 
overleg, veelal terplekke, de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze aanpassing 
financiële consequenties tot gevolg zal hebben, zal dit van tevoren met partijen worden besproken. 
 

3.2 Locatie  
3.2.1 De locatie waar de apparatuur -ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst- moet worden 

opgesteld dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn. Dit betekent: op de begane grond, binnen 
loopafstand, goed toegankelijke ruimte zonder obstakels, verhard looppad en in het looppad geen opstapjes 
of traptreden aanwezig. 

3.2.2 Indien de locatie zich niet de op begane grond bevindt, dient er een volledig functionerende en geschikte lift 
aanwezig te zijn. Dit dient bij het aangaan van de overeenkomst gemeld te worden door opdrachtgever. 

3.2.3 In de nabije omgeving dient een geschikte parkeervoorziening aanwezig te zijn voor het laden en lossen 
van de benodigde materialen voor het uitvoeren van de overeenkomst en het parkeren van het 
vervoermiddel. Afhankelijk van de grootte van de opdracht zal dit veelal een bakwagen zijn. De minimale 
lengte bedraagt 8 meter lang en 3,5 meter hoog. Dit houdt in dat een parkeergarage ongeschikt is.  

3.2.4 Eventuele kosten van parkeergelden worden door opdrachtgever aan AAA Showtechniek worden vergoed.  
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3.2.5 In het geval van bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld een optreden in de open lucht, is de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor deugdelijke afscherming van de apparatuur van AAA Showtechniek en dienen er 
voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal worden door bijvoorbeeld 
weersinvloeden. Dit geldt voor zowel een eventuele podium- als Front-of-Housepositie.  

3.2.6 De opdrachtgever dient bij op- en afbouwwerkzaamheden van AAA Showtechniek het volledige werkgebied 
waar AAA Showtechniek haar activiteiten volgens overeenkomst uitvoert vrijgemaakt -en vrijgehouden- te 
hebben van goederen en personen.  
 

3.3 Elektriciteitsvoorziening  
3.3.1 Elektriciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde richtlijnen en normen (meer in het 

bijzonder en in ieder geval NEN1010 & NEN3141). 
 

3.4 Vergunningen e.d. 
3.4.1 De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de zogenoemde Buma/Stemra-

rechten, Videma-rechten, vergunningen en/of ontheffingen, en is verantwoordelijk voor alle kosten die 
daarmee samenhangen, entreegelden en dergelijke. Deze zaken en kosten komen niet voor rekening en 
risico van AAA Showtechniek en opdrachtgever vrijwaart AAA Showtechniek dienaangaande. 

3.4.2 Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen die van overheidswege vereist zijn voor het organiseren van 
de activiteiten kan de opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht. 

3.4.3 Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van 
opdrachtgever.  

3.4.4 Geluidslimieten, meetlijnen etc. opgelegd door gemeente of overheid, dienen altijd schriftelijk aan AAA 
Showtechniek te worden medegedeeld.  

3.4.5 In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de 
opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gevolgen in het kader van handhaving zijn 
voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
  

3.5 Tijden 
3.5.1 AAA Showtechniek verplicht zich de werkzaamheden op een overeengekomen tijdstip aan te doen vangen 

en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  

3.5.2 De duur van de werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst is vooraf overeengekomen. Mocht er 
tijdens het evenement extra tijd gewenst zijn dan dient de opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de 
oorspronkelijke eindtijd kenbaar te maken. De extra kosten hiervoor zullen ter plaatse worden 
overeengekomen.  

3.5.3 Indien de aanvang en de voortgang van de werkzaamheden van AAA Showtechniek wordt vertraagd door 
omstandigheden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dan dient de daaruit voor AAA Showtechniek 
voortvloeiende schade door opdrachtgever aan AAA Showtechniek te worden vergoed.  
 

3.6 Gasttechnici  
3.6.1 AAA Showtechniek behoudt zich het recht voor om medewerking te weigeren aan personen die in het 

belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de door AAA Showtechniek geleverde 
voorzieningen en/of materialen zonder dat dit vooraf aan AAA Showtechniek is medegedeeld en door AAA 
Showtechniek akkoord is bevonden.  

3.6.2 AAA Showtechniek behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen als een (extern 
ingehuurde technicus) zou willen inprikken op de geleverde installatie, zonder dat dit vooraf is overlegd met 
AAA Showtechniek en door AAA Showtechniek akkoord is bevonden.  

3.6.3 Mochten AAA Showtechniek en de gasttechneut hierover niet tot overeenstemming kunnen komen, dan 
behoudt AAA Showtechniek zich het recht voor om de medewerking tot inprikken te weigeren.  

 
 

 
4. Overmacht  

4.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven 
overmachtssituatie, blijft de opdrachtgever het totaalbedrag aan AAA Showtechniek verschuldigd.  

4.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: die omstandigheden waarvan AAA Showtechniek niet behoefde te 
verwachten dat deze zich zouden voordoen en/of waarop AAA Showtechniek geen invloed kan of heeft kunnen 
uitoefenen. 

4.3 Indien de nakoming van de overeenkomst door AAA Showtechniek als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is 
of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding ontstaat.  
 

5. Opzegging en annulering  
5.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij anders overeengekomen. 
5.2 Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de opdrachtgever heeft AAA Showtechniek recht op 

annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan AAA 
Showtechniek zijn toe te rekenen.  

5.3 Bij annulering door de opdrachtgever tussen de 7 dagen en 24 uur voorafgaande aan de opdracht zal 25% van het 
totaal overeengekomen bedrag worden gefactureerd als zijnde annuleringskosten.  

5.4 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voorafgaande aan de opdracht zal 50% van het totaal 
overeengekomen bedrag worden gefactureerd als zijnde annuleringskosten.  

5.5 Ingeval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn 
voortijdig te beëindigen. 
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6. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
6.1 AAA Showtechniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Tevens als 
na het sluiten van de overeenkomst, AAA Showtechniek te kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 
te vrezen dat AAA Showtechniek de verplichtingen niet zal nakomen.  

6.2 Voorts is AAA Showtechniek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid 
voordoen welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 
mag worden verwacht.  

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
6.4 Indien AAA Showtechniek nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de 

overeenkomst.  
6.5 Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenechtelijke, die ontstaan door een tekortkoming aan de zijde van de 

opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever aan wie deze tekortkoming kan worden toegerekend of in 
wiens risicosfeer het ligt.  

6.6 De opdrachtgever is gehouden om de schade die AAA Showtechniek lijdt en/of zal lijden, volledig aan AAA 
Showtechniek te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte kosten verstaan.  

 
7. Klachten 

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen 8 
dagen schriftelijk te worden gemeld aan AAA Showtechniek.  

7.2 De opdrachtgever dient AAA Showtechniek naar aanleiding van een klacht in de gelegenheid te stellen de verrichte 
werkzaamheden en/of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. De opdrachtgever verleent daarbij de 
volledige medewerking en staat AAA Showtechniek toe om kosteloos gebruik te maken van de aanwezige 
hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen. Indien de opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, 
vervalt de aanspraak van de opdrachtgever op enige (schade)-vergoeding, herstel of vervanging.  

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen 1 (een) maand na dagtekening van de factuur zijn klacht over de gebreken 
en/of onjuistheden in de nakoming van de overeenkomst schriftelijk bij AAA Showtechniek kenbaar maakt, kan de 
opdrachtgever jegens AAA Showtechniek geen beroep meer doen op dit gebrek of onjuistheid en dient de 
opdrachtgever de in rekening gebrachte kosten c.q. vergoeding volledig aan AAA Showtechniek te voldoen. 

7.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of het leveren van de goederen niet 
meer mogelijk of zinvol is, zal AAA Showtechniek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel 
aansprakelijkheid.  

7.5 Klachten geven geen recht op het inhouden van factuurbedragen.  
 

8. Betaling  
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling aan AAA Showtechniek binnen veertien dagen na 

dagtekening van de factuur te geschieden op de door AAA Showtechniek aangegeven wijze, zonder dat 
opdrachtgever enige aftrek, korting of verrekening mag toepassen. Na afloop van deze vervaldatum is 
opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment zijn alle betalingsverplichtingen van 
opdrachtgever terstond opeisbaar en is opdrachtgever verplicht tot vergoeding aan AAA Showtechniek van een 
vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) 
procentpunten. 

8.2 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is 
opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van AAA Showtechniek terstond genoegzame en in de door AAA 
Showtechniek gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn 
verplichtingen. Zolang opdrachtgever daar niet aan heeft voldaan is AAA Showtechniek gerechtigd nakoming van 
haar verplichtingen op te schorten. Indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen na sommatie gevolg heeft gegeven 
aan het verzoek van AAA Showtechniek tot het stellen van zekerheid, worden alle verplichtingen van 
opdrachtgever terstond opeisbaar. 

8.3 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke 
als de buitengerechtelijke) voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,00, tenzij een wettelijke regeling van 
toepassing is. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of een bedrijf maakt 
AAA Showtechniek aanspraak op een bedrag gelijk aan de maximaal toegestane vergoeding ter zake van de 
buitengerechtelijke incassokosten, zoals wordt bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 

8.4 AAA Showtechniek heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats 
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. 

8.5 AAA Showtechniek behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. AAA Showtechniek kan te allen 
tijde vooruitbetaling verlangen. Zolang opdrachtgever het door hem verschuldigde niet heeft voldaan, is AAA 
Showtechniek Eieren eveneens gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

8.6 AAA Showtechniek behoudt zich te allen tijde het recht voor haar vordering(en) op opdrachtgever te verrekenen 
met bedragen die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden aan AAA Showtechniek. Een dergelijke verrekening 
dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de prijs/de factuur. 

8.7 De betaling van de prijs van de geleverde producten/diensten dient plaats te vinden conform het bepaalde in het 
onderhavige artikel, met dien verstande dat ingeval betaling op de wijze zoals bepaald in dit artikel niet mogelijk is, 
of niet mogelijk lijkt te zijn, AAA Showtechniek gerechtigd is betaling van de prijs in natura of op een andere wijze 
te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen. Opdrachtgever is verplicht hieraan 
zijn volledige medewerking te verlenen. 

8.8 Alle prijzen, tarieven en/of doorberekende kosten zijn exclusief eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting. 
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9.  Aansprakelijkheid 
9.1  AAA Showtechniek is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan AAA 

Showtechniek verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. AAA Showtechniek is 
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 
en schade bedrijfsstagnatie. Indien AAA Showtechniek, uit hoofde van de in de vorige passage bedoelde contractuele 
verplichtingen en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat AAA Showtechniek uitsluitend aansprakelijk is voor 
directe schade tot ten hoogste het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van AAA Showtechniek uitkeert, 
vermeerderd met het eigen risico dat volgens de betreffende polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar(s) komt. 
Desgewenst ontvangt de opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis. In die gevallen waarin de 
betreffende aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat vanwege een oorzaak gelegen buiten de 
specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval is iedere aansprakelijkheid van AAA Showtechniek 
beperkt tot ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever aan AAA Showtechniek verschuldigd is. 

9.2  AAA Showtechniek zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. AAA Showtechniek is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet 
aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit. Het is mogelijk dat deze 
derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht hun aansprakelijkheid in verband 
daarmee willen beperken. AAA Showtechniek is bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede 
namens opdrachtgever te aanvaarden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk 
functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte zaken. 

9.3  De opdrachtgever vrijwaart AAA Showtechniek tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of 
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

9.4  AAA Showtechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan AAA 
Showtechniek toegeleverde producten die door AAA Showtechniek zijn doorgeleverd aan opdrachtgever. 

9.5  AAA Showtechniek is niet aansprakelijk voor schade c.q. het gebruik door opdrachtgever van de producten in strijd 
met de door AAA Showtechniek gegeven voorschriften en adviezen. 

9.6  Opdrachtgever is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming c.q. beperking van schade als in dit 
artikel genoemd. 

9.7 AAA Showtechniek bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen 
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-
ondergeschikten wier gedragingen AAA Showtechniek ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  

9.8 AAA Showtechniek is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, 
die is ontstaan door geleverde goederen, diensten, verstrekte adviezen, voorwerpen, apparatuur en overige door AAA 
Showtechniek verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde 
goederen en/of diensten, tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van AAA Showtechniek.  

9.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen welke 
voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder ook wordt verstaan schade aan apparatuur en vervoersmiddelen, 
ontstaan door opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of 
eventuele schade door publiek en/of organisatie toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de 
voorbereidingen, tijdens de uitvoering of na afloop hiervan.  

9.10 Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor diefstal en ontvreemding van apparatuur en/of eigendommen van AAA 
Showtechniek op locatie van de opdrachtgever en/of werklocatie. 

9.11 Ingeval sprake is van schade ten gevolge van diefstal en/of ontvreemding van de apparatuur zoals bedoeld in artikel 
9.10 wordt dit door opdrachtgever vergoed aan AAA Showtechniek. Opdrachtgever betaalt alsdan de nieuwwaarde 
van de gestolen apparatuur aan AAA Showtechniek. 

9.12 De opdrachtgever dient voldoende veiligheidsmaatregelen in acht te hebben genomen zodat het publiek niet bij 
apparatuur, medewerkers van AAA Showtechniek en de vervoermiddelen van AAA Showtechniek toegang kan 
verschaffen. Dit houdt in dat er rondom de zogenoemde Front-of-Housepositie hekken dienen te staan, er voldoende 
beveiliging aanwezig is, en dat het publiek niet backstage en op locaties kan komen waar AAA Showtechniek haar 
apparatuur of vervoermiddelen heeft staan.  

9.13 Indien de opdrachtgever en/of publiek een dermate dreigende houding aanneemt, dat gevreesd mag worden voor 
vernieling van apparatuur en/of beschadiging van lijf en leden, is AAA Showtechniek gerechtigd onmiddellijk te 
stoppen met de show. De opdrachtgever is dan nog steeds verplicht tot betaling van het volledig overeengekomen 
bedrag aan AAA Showtechniek. 

9.14  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder 
geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten (de prestatie) waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en 
waarvoor AAA Showtechniek aansprakelijk is.  

9.15  De in dit artikel opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van AAA Showtechniek. 

9.16  De in dit artikel opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid zien tevens niet op de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 

 


