ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1.1 De voorwaarden in dit supplement behoren bij en maken integraal onderdeel uit van
overeenkomsten tussen BBright Support en de opdrachtgever. Een dergelijke overeenkomst wordt
hierna verder als “overeenkomst” aangeduid. De in de overeenkomst of de in deze algemene
voorwaarden voorkomende bedingen prevaleren boven de eventueel van toepassing zijnde
afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele nadere afspraken zijn slechts geldig indien
er voor zover door BBright Support schriftelijk bevestigd is.
1.2 Genoemde voorwaarden zijn te lezen op de site van BBright Support: www.bbright.eu
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Opties hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen
vanaf de datum van herbevestiging door BBright Support.
2.2. De definitieve overeenkomst komt tot stand op het moment van de telefonische/persoonlijke
toezegging door de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend.
Aanvullend zal er altijd een overeenkomst getekend moeten worden voor aanvang van de
werkzaamheden.
2.3 Indien een reservering voor volledig wordt geannuleerd, worden de volgende bedragen in
rekening gebracht:
a. Bij annulering tot 12 weken voor de evenementdatum wordt 20% van het totale offerte bedrag in
rekening gebracht, boven op de reeds gemaakte uren.
b. Bij annulering tot 6 weken voor de evenementdatum wordt 35% van het totale offerte bedrag in
rekening gebracht, boven op de reeds gemaakte uren.
2.4 Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
Artikel 3. Betaling
3.1 Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeldt, exclusief BTW.
3.2 Betalingsvoorwaarden geschieden altijd in overleg.
3.3 Extra kosten, niet behorend tot het overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie worden
gefactureerd.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Behoudens in geval van grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van BBright Support of een
persoon waarvoor zij verantwoordelijk is, is BBright Support niet aansprakelijk voor schade ten
gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, veroorzaakt aan de
deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het evenement.
4.2 Indien BBright Support ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar
verplichtingen tegen over de opdrachtgever kan voldoen, zal de overeenkomst (voor het betreffende
gedeelte) zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoed ing kan
ontlenen. Onder overmacht voor BBright Support is hier te verstaan: iedere redelijkerwijze voor
BBright Support niet voorzienbare omstandigheid, waardoor het evenement geheel of gedeeltelijk
niet of niet op het overeengekomen tijdstip of op de overeengekomen wijze kan plaatsvinden.

