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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

FRIENDLY FIRE B.V. 

 
Versie 2.0 // 1 oktober 2013 

 
 
Artikel 1  Definities 
 
Overeenkomst: de tussen Friendly Fire en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Friendly Fire goederen van de Wederpartij koopt, huurt of in bruikleen 
neemt of aan de Wederpartij opdracht geeft tot het (doen) verrichten van diensten en/of het aannemen van werk; 
de Wederpartij: degene(n) die zich direct of indirect jegens Friendly Fire als Wederpartij heeft verbonden of zal verbinden diensten te verrichten en/of goederen te verkopen, 
verhuren of in bruikleen te geven, één en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging; 
Productie: elke door of vanwege Friendly Fire vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een 
daartoe strekkende Opdracht; 
Friendly Fire: Friendly Fire B.V. danwel een andere aan (één van) voornoemde vennootschappen verbonden huidige of toekomstige groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 
2:24b BW; 
Wederpartij: de wederpartij van Friendly Fire bij een Overeenkomst, zoals Artiesten, Aannemers, Dienstverleners en Leveranciers. 
 
Artikel 2   Toepasselijkheid 

 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van de Wederpartij en alle Overeenkomsten. 
2.2 In de Overeenkomst zal worden weergegeven welke vennootschap van Friendly Fire als opdrachtgever zal fungeren. De Wederpartij kan niet tegen enige andere vennootschap als 

bedoeld in dit artikel van deze algemene voorwaarden enig recht ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.  
2.3  Voorzover de Wederpartij eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Friendly Fire.  
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Friendly Fire zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door 

Friendly Fire uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Friendly Fire de afwijking heeft aanvaard. 
 
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten 

 
3.1 Alle aanbiedingen van de Wederpartij dienen schriftelijk te geschieden en zijn bindend, met dien verstande, dat deze van kracht blijven tot minimaal drie (3) maanden na 

ontvangst door Friendly Fire van de betreffende aanbieding.  
3.2 Indien de aanbieding niet tot een Overeenkomst met Friendly Fire leidt, zijn de kosten, die de Wederpartij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen doen, voor rekening 

van de Wederpartij. 
3.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand (i) nadat een aanbieding door de Wederpartij door Friendly Fire onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd of (ii) door het geven van een 

schriftelijke opdracht door Friendly Fire aan de Wederpartij, waarna de Wederpartij een aanvang maakt met de door Friendly Fire opgedragen prestatie. 
3.4 De Wederpartij is verplicht om (i) alle door Friendly Fire gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de 

beoordeling van enige aanbieding van de Wederpartij, de voorbereiding van de overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld aan 
Friendly Fire volledig en correct te verschaffen. Friendly Fire zal op grond hiervan de aanbieding van de Wederpartij beoordelen en eventueel een Overeenkomst aangaan. Indien 
bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of niet correct door de Wederpartij blijken te zijn verschaft, is de Wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in 
verzuim en zal Friendly Fire gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, c.q. haar eigen verplichtingen op te schorten.  
 
Artikel 4   Vergoeding en betaling 
 

4.1 De in de Overeenkomst vermelde vergoeding omvat de prijs voor de overeengekomen prestatie en is inclusief verpakkings-, transport, afleverings-, administratie-, verzend-, 
voorrij-, aansluit- en alle eventueel overig bijkomende kosten.  

4.2 Facturering door de Wederpartij geschiedt, nadat levering en een behoorlijke nakoming door de Wederpartij van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden, dan wel na 
overeengekomen nadrukkelijke schriftelijke acceptatie door Friendly Fire; 

4.3 De factuur vermeldt tenminste het bestelnummer van de Wederpartij, de contactpersoon binnen Friendly Fire, omschrijving van het geleverde, aantallen en ordernummer van 
Friendly Fire.  

4.4 Betaling van de overeengekomen prijs vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de correcte factuur.  
4.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden bepaalde termijn, is de Wederpartij eerst gerechtigd de vertragingsrente zoals 

in de Overeenkomst vastgelegd in rekening te brengen, nadat zij Friendly Fire in gebreke heeft gesteld bij een schriftelijke aanmaning om het verschuldigde alsnog te voldoen, 
waarbij Friendly Fire een redelijke termijn voor nakoming is gegeven en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. Indien deze vertragingsrente niet nader tussen partijen is 
overeengekomen, geldt de wettelijke rente conform artikel 6:119a lid 1 Burgerlijk Wetboek.  

4.6 Als datum van betaling wordt aangemerkt de datum waarop de bedragen van de rekening van Friendly Fire worden afgeschreven. 

4.7 Alle investeringen, die door de Wederpartij worden gedaan of zullen worden gedaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zijn voor rekening van de Wederpartij. 
 

Artikel 5  Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking 
 
5.1 De Wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Friendly 

Fire.  
5.2 De Wederpartij verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de klanten, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van Friendly Fire, 

die de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken 
dan waartoe deze zijn verstrekt.  

5.3 De Wederpartij verplicht zich tevens om zijn personeel en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op 
te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.  

5.4 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de aan het personeel en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de dienstbetrekking of Overeenkomst 
voortduurt. 

5.5 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in de artikelen 5, en/of 6 is de Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor 
iedere overtreding een bedrag van € 25.000,-- aan Friendly Fire verschuldigd, onverminderd enig ander aan Friendly Fire toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 6 Publiciteit en gebruik logo en/of naam van Friendly Fire 

 
6.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Friendly Fire op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Overeenkomst. 
6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Friendly Fire op enige wijze te verwijzen naar Friendly Fire als klant of gebruik te maken van het logo, 

naam en/of huisstijl van Friendly Fire. 
 
Artikel 7  Garantie, onderhoud en aansprakelijkheid  
 

7.1 De Wederpartij staat er jegens Friendly Fire voor in, dat de geleverde goederen, c.q. verrichte diensten vrij zijn van gebreken en is jegens Friendly Fire aansprakelijk voor alle 
directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan Friendly Fire toekomend recht, zal de Wederpartij ieder gebrek aan 
het geleverde op eerste verzoek van Friendly Fire onverwijld herstellen. 

7.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van ieder verzuim van de Wederpartij. 
7.3 Friendly Fire is te allen tijde gerechtigd een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming te weigeren. 
7.4 De Wederpartij vrijwaart Friendly Fire van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg mochten zijn van enig gebrek aan de geleverde goederen, c.q. verrichte 

diensten. Ook vrijwaart de wederpartij Friendly Fire tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde goederen, c.q. verrichte diensten te 

hebben en de Wederpartij staat er jegens Friendly Fire voor in, dat zij zonder enige belemmering gebruik kan maken van de geleverde goederen, c.q. verrichte diensten. 
7.5 De Wederpartij zal op eerste verzoek van Friendly Fire onderhoud plegen aan de geleverde goederen, in de mate, gedurende de termijn en tegen een vergoeding, zoals 

gebruikelijk in de betreffende branche. 
7.6 De Wederpartij is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van de geleverde goederen voorzover deze door Friendly Fire worden gehuurd of in bruikleen van de 

Wederpartij worden genomen, indien en zodra deze door de Wederpartij aan Friendly Fire ter beschikking worden gesteld, tenzij diefstal, beschadiging en verlies door schuld of 
opzet van Friendly Fire heeft plaatsgevonden. 

7.8 De Wederpartij is jegens Friendly Fire aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Friendly Fire of derden toebehorende gelden en goederen, waarvan de 
Wederpartij in het kader van de Opdracht gebruik maakt.  

7.9 De Wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade toegebracht door personeel of goederen van de Wederpartij aan Friendly Fire en de goederen en het personeel van Friendly 
Fire en de bezoekers van de evenementen van Friendly Fire en hun goederen.  

7.10 Friendly Fire is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door de 
Wederpartij en voor de nakoming daarbij een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is gesteld. 

7.11 Voor zover Friendly Fire op welke grond dan ook jegens de Wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Wederpartij geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te 
allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de door partijen overeengekomen prestatie en, voor zover de factuurwaarde van deze prestatie hoger mocht zijn, is deze 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Friendly Fire zou worden uitgekeerd.  

7.12 In verband met de aanspraken van partijen uit hoofde van de Overeenkomst, danwel andere aanspraken die verband houden met de prestatie van de Wederpartij, is de 
administratie van Friendly Fire beslissend, behoudens onomstotelijk tegenbewijs door de Wederpartij.  

7.13 De Wederpartij zal Friendly Fire vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor de wederpartij ingevolge het bovenstaande aansprakelijk is. 
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Artikel 8  Levering 
 

8.1 De levering van goederen en diensten dient uiterlijk op de overeengekomen datum, tijdstip en plaats of binnen de overeengekomen termijn te geschieden, bij afwijking waarvan 
de wederpartij in verzuim zal zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is.  

8.2 Friendly Fire is gerechtigd te vroege aflevering te weigeren. 
8.3 De goederen worden onbezwaard en vrij van rechten van derden geleverd. 
8.4 Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn welke tenminste vermeldt het bestelnummer van Wederpartij, omschrijving van de goederen, aantallen en het 

bestelnummer van Friendly Fire. 
8.5 Wederpartij levert de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed. Wederpartij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, 

reservedelen, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken en andere toebehoren die noodzakelijk zijn voor het  realiseren van het door Friendly Fire aangegeven doel, worden 
meegeleverd, ook indien zij niet met name in de Overeenkomst zijn genoemd. 

8.6 Friendly Fire is vrij in het gebruik van meegeleverde documentatie, waaronder begrepen het veelvoudigen daarvan voor eigen gebruik. 
8.7 Friendly Fire is niet gehouden om geleverde goederen bij ontvangst of bij ingebruikname nader te inspecteren. 
8.8 Acceptatie door Friendly Fire van geleverde goederen doet niet af aan door de Wederpartij  verstrekte garanties. 
8.9 Ingeval van afkeuring van geleverde goederen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Friendly Fire binnen vijf (5) werkdagen de afgekeurde geleverde goederen terughalen en 

zo mogelijk zorgdragen voor het herstel of vervanging van de geleverde goederen. 
8.10 Indien de Wederpartij de afgekeurde goederen niet binnen vijf (5) werkdagen na verzoek van Friendly Fire terughaalt, heeft Friendly Fire het recht de goederen voor rekening van 

de Wederpartij te retourneren. 
8.11 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op speciaal voor Friendly Fire te vervaardigen goederen is Friendly Fire te allen tijde gerechtigd goederen reeds tijdens de productie, 

bewerking en opslag te (doen) keuren. 
8.12 Op eerste verzoek zal de Wederpartij toegang verschaffen aan Friendly Fire of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De Wederpartij zal 

kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring. 
8.13 De Wederpartij dient dreigende overschrijding van overeengekomen af- of oplevertijd en andere voorzienbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst onverwijld 

schriftelijk te melden aan Friendly Fire. 
8.14 Indien door de Wederpartij bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Friendly Fire beschikbaar gestelde tekeningen, modellen of specificaties is de 

Wederpartij verplicht Friendly Fire tijdig te wijzen op onvolkomenheden alsmede om Friendly Fire om opheldering te vragen over eventuele onduidelijkheden, die hij in deze 
bescheiden aantreft. De Wederpartij verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende de beschikbaar gestelde tekeningen, modellen of specificaties vertrouwelijk te 
behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.  

8.15 Indien Friendly Fire zaken van de Wederpartij koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op Friendly Fire over. 

8.16 Verzending of bezorging van goederen door of vanwege de Wederpartij aan Friendly Fire, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij. 
8.17 Alle goederen zullen door de Wederpartij zodanig worden verpakt dat de verpakte goederen bij aflevering op de overeengekomen locatie voor opslag geschikt zijn. 
8.18 de Wederpartij verplicht zich tot verwerking respectievelijk vernietiging van transport- en verpakkingsmaterialen. 
8.19 Friendly Fire heeft te allen tijde het recht de transport- en verpakkingsmaterialen voor rekening van de Wederpartij aan deze te retourneren. 
8.20 Indien op verzoek van de Wederpartij transport- en verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor rekening en risico  van de Wederpartij. 
8.21 Partijen zullen elkaar op eerste verzoek alle voor een goed lopende operationele gang van zaken noodzakelijke gegevens verstrekken en desgewenst op eerste verzoek overleg 

plegen. 
 

 Artikel 9 Het verrichten van diensten of het aannemen van werk 
 
9.1 De Wederpartij dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden waaronder en waarin de 

werkzaamheden moeten worden verricht en die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden. 
9.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor onder lid 1 bedoeld zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 
9.3 De Wederpartij draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Friendly Fire of op de door Friendly Fire 

gebruikte locaties geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Friendly Fire en derden. 
9.4 De Wederpartij dient zijn personeel te voorzien van een door hem uitgegeven legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon blijkt dat deze voor of 

namens de Wederpartij werkzaamheden verricht. 
9.5 De Wederpartij en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de op het terrein, in de 

gebouwen en op de locaties zoals hierboven in artikel 9.3 bedoeld van Friendly Fire geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, 
en zich dienovereenkomstig te gedragen. 

9.6 Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt de Wederpartij op eerste verzoek door Friendly Fire ter beschikking gesteld. 
9.7 Afval- en emballagemateriaal dient de Wederpartij dagelijks van de werkplek af te voeren. 

 
 Artikel 10  Personeel 
 
10.1 Het door de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personeel zal voldoen aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid en aan de 

eventueel door Friendly Fire gestelde bijzondere eisen. 
10.2 De Wederpartij draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen. 
10.3 Friendly Fire is bevoegd tot identificatie van personeel dat door de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken. 
10.4 Indien, naar het oordeel van Friendly Fire, inzet van bepaalde personeelsleden om welke reden dan ook ongewenst is, is Friendly Fire bevoegd om de verwijdering van dit 

personeel te gelasten en is de Wederpartij verplicht tot onverwijlde vervanging. 
10.5 de Wederpartij dient op eerste verzoek van Friendly Fire aan deze de manurenverantwoording ter inzage te verstrekken, volgens een door Friendly Fire opgesteld model, van al 

het personeel dat bij de Overeengekomen Prestatie betrokken is. 
10.6 Het staat Friendly Fire vrij pre-employment screening toe te passen op het door de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personeel. 
10.7 Pre-employment screening bestaat uit het controleren van de verstrekte gegevens en referenties over het door de Wederpartij ingeschakelde personeel op juistheid en 

volledigheid, alsmede het maken van een inschatting over mogelijke veiligheidsrisico’s voor Friendly Fire. 
10.8 De mogelijke pre-employment screening zal in elk geval voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden door het betreffende personeel plaatsvinden. 
10.9 Bij negatief advies heeft Friendly Fire het recht de betreffende externe medewerker op basis van de uitkomsten van de pre-employment screening te weigeren. 
10.10 de Wederpartij ziet erop toe dat het door de Wederpartij ingeschakelde personeel alle door Friendly Fire gewenste gegevens zal verstrekken ten behoeve van de pre-employment 

screening. 
10.11 Friendly Fire zal de in het kader van de pre-employment screening ontvangen persoonsgegevens zorgvuldig behandelen overeenkomstig de relevante toepasselijke wetgeving.  
10.12 De Wederpartij zal desgevraagd schriftelijk bewijs overleggen van de betaling van de verschuldigde belastingen en sociale premies in verbandhoudend met de uitvoering van de 

Overeenkomst. 
 

 
Artikel 11  Vergunningen, normen, richtlijnen en aanwijzingen 

 
11.1 De Wederpartij staat er jegens Friendly Fire voor in, dat de Wederpartij en de door de Wederpartij te leveren goederen, c.q. diensten volledig voldoen aan alle vereisten van 

overheidswege, c.q. overige normen en richtlijnen.  
11.2 De Wederpartij garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in Opdracht. De Wederpartij zal desgevraagd 

onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan Friendly Fire ter 
beschikking stellen. 

11.3 De Wederpartij vrijwaart Friendly Fire van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van 
enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde of enig vereiste van overheidswege, c.q. overige norm of richtlijn. 

11.4 De Wederpartij is jegens Friendly Fire verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Friendly Fire in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te volgen. 
11.5 De Wederpartij is verplicht alle ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst geldende eisen, voorwaarden, voorschriften en bepalingen op basis van wetten en 

verordeningen na te leven en in acht te nemen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle relevante bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid, 
kinderarbeid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.  

11.6 De Wederpartij dient in het bezit te zijn en gedurende de looptijd van de Overeenkomst in het bezit te blijven van alle wettelijke of anderszins voorgeschreven vergunningen welke 
betrekking hebben op de Opdracht. 

11.7 De Wederpartij dient Friendly Fire direct te informeren omtrent wijzigingen in de bedoelde vergunningen en zal op eerste verzoek een kopie van deze vergunningen ter 
beschikking stellen.  

 
 Artikel 12  Uitbesteding, wijzigingen en meerwerk 

 
12.1 De Wederpartij is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Friendly Fire de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te besteden of over te dragen 

aan derden. 
12.2 Indien de Wederpartij de uitvoering van de overeenkomst, na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van Friendly Fire, aan een derde uitbesteedt, blijft de Wederpartij 

jegens Friendly Fire volledig aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de Overeenkomst. 
12.3 Wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van Friendly Fire. 
12.4 De Wederpartij is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Friendly Fire de rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst te bezwaren ten gunste van dan wel over te 

dragen aan een derde. 
 

Artikel 13  Overmacht 
 

13.1 In geval van overmacht heeft Friendly Fire het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat Friendly Fire gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover 
Friendly Fire reeds enige aanbetaling aan de Wederpartij heeft verricht, zal de Wederpartij deze aan Friendly Fire restitueren, behoudens voorzover deze vergoeding betrekking 
heeft op enige reeds door de Wederpartij verrichte prestatie. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend beschouwd: staking, werkonderbreking, epidimie, oproer, 
natuurrampen, extreme weersomstandigheden, overstromingen, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, het tekortschieten door (andere) wederpartijen van Friendly 
Fire in de nakoming van hun verplichtingen, arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in de nakoming door de Artiest(en) van zijn verplichtingen, transportmoeilijkheden, 
onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van het terrein, de gebouwen en de locaties, oorlogsomstandigheden, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van het 
koninklijk huis of regering en alle overige omstandigheden die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan Friendly Fire kunnen 
worden tegengeworpen. Friendly Fire is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht. 
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13.2 De Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten 
aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder 
overmacht aan de zijde van de Wederpartij de navolgende omstandigheden:  
(a) niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van de Wederpartij; 
(b) personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van de Wederpartij; 
(c) ongeschiktheid van of gebrek van in hulp- en transportmiddelen en andere zaken waarvan de Wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst; 
(d) gedragingen van personen waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst; 
(e) transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de Wederpartij gekozen transportmiddelen; 
(f) verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de Wederpartij; 
(g) overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door de Wederpartij te leveren zaken; 
(e) niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q.. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door de Wederpartij. 
 

13.3 Indien de Wederpartij zich jegens Friendly Fire op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft Friendly Fire het recht om de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beshouwen, althans te ontbinden zonder dat Friendly Fire gehouden is tot enige schadevergoeding van schade 
of anderszins. Indien en voorzover Friendly Fire reeds enige betaling aan de Wederpartij heeft verricht, zal de Wederpartij deze aan Friendly Fire restitueren, ook indien deze 
vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de Wederpartij verrichte prestatie. 
 
Artikel 14  Intellectueel eigendom 
 

14.1 De Wederpartij staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Friendly Fire van de geleverde goederen en diensten. Wederpartij vrijwaart Friendly Fire tegen aanspraken van 
derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

14.2 Voor zover als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst sprake zou zijn van enig object van auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, wordt dit recht hierbij thans 
reeds voor alsdan door de Wederpartij aan Friendly Fire overgedragen en door Friendly Fire aanvaard. Voor zover terzake van bedoelde overdracht nog de nadere medewerking 
van de Wederpartij, c.q. nadere formaliteiten nodig zijn, dan zal de Wederpartij haar medewerking verlenen op straffe van verbeurte van een direct aan Friendly Fire 
verschuldigde boete van € 25.000,-- per keer. 

14.3 De Wederpartij erkent en respecteert alle bestaande en/of toekomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten van Friendly Fire. 
 
Artikel 15  Opzegging 
 

15.1 Friendly Fire is gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.  
 

Artikel 16  Ontbinding 
 
16.1 Friendly Fire is gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, danwel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:  
a. de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien; 
b. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; 
c.  de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt; 
d. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 
e. de rechtspersoon van de Wederpartij wordt ontbonden of de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd.  

 
Artikel 17  Nietigheid e.d. 

 
17.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de 

Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die 
de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in 
strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.  
 
Artikel 18  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 
18.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
18.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 


