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Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Stephan Pas zijn gesloten. Andersluidende
bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgevers
zijn niet van toepassing.
2. Vertrouwelijkheid
Over het door Stephan Pas voor de opdrachtgever verrichte werk
zal door hem geen mededeling aan derden worden gedaan.
3. Offertes
Alle offertes en prijsopgaven door Stephan Pas gedaan benaderen de werkelijkheid zo dicht mogelijk. Bij sterke afwijkingen
naar boven zal tijdig overleg plaatsvinden. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
4. Aanvang van een overeenkomst
Een Overeenkomst van Opdracht met Stephan Pas (bv. voor
dirigeren, arrangeren, lesgeven of adviseren), is tot stand
gekomen wanneer de opdracht schriftelijk door één van beide
partijen schriftelijk of via e-mail is bevestigd, of wordt geacht
tot stand te zijn gekomen wanneer Stephan Pas een aanvang
heeft gemaakt met het werk, waaronder begrepen de voorbereidende werkzaamheden. De opdrachtgever verklaart bekend te
zijn met de prestaties van Stephan Pas.
5. Aanvullingen, wijzigingen en intrekkingen door de
opdrachtgever
Aanvullingen en wijzigingen van een overeenkomst kunnen
alleen met goedvinden van Stephan Pas worden aangebracht,
waarna de offerte zal worden aangepast. Indien een eenmaal totstandgekomen opdracht, door wat voor reden dan ook, geheel of
gedeeltelijk door de opdrachtgever wordt afgezegd of ingetrokken of anderszins geen doorgang vindt, hoewel Stephan Pas in
staat en bereid was deze uit te voeren, zijn het honorarium en de
door Stephan Pas gemaakte onkosten, waaronder begrepen kosten van reeds gemaakt aankopen, reiskosten, kosten van inkomstenderving en voorbereidingstijd, verschuldigd. Stephan Pas
kan de opdrachtgever ook ten aanzien van andere gevolgen van
een afzegging aansprakelijk stellen. De opdrachtgever dient bij
aanvulling of wijziging van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Hij verplicht zich Stephan Pas tijdig van
een voorgenomen verandering op de hoogte te stellen.
6. Langer lopende overeenkomsten
Opdrachten die een vast en regelmatig karakter dragen, worden
geacht overeenkomsten voor onbepaalde tijd te zijn, en kunnen
door de opdrachtgever alleen schriftelijk worden opgezegd met
een opzegtermijn van drie maanden. Over deze drie maanden is
het overeengekomen ho-norarium verschuldigd. Vindt de opzegging plaats op kortere termijn, dan heeft Stephan Pas het recht
een schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van het
overeenkomstige restgedeelte van het bedrag dat in die laatste
drie maanden voor zijn werkzaamheden zou zijn betaald. Met
betrekking tot langer lopende opdrachten zullen prijswijzigingen
door Stephan Pas tijdig worden meegedeeld.

7. Boekingen
Voor het verrichten van tijdsgebonden werkzaamheden zoals het
dirigeren van repetities en concerten, etc. dient de opdrachtgever
Stephan Pas te boeken. Een dergelijke boeking bevat tenminste
plaats, tijdstip en duur van repetitie of concert. De opdrachtgever kan een optie nemen op een bepaalde dag of tijd. Een optie
geldt voor maximaal twee weken. Na het verstrijken van deze
termijn geldt de optie als een definitieve afspraak.
8. Auteursrechten
De opdrachtgever zal de prestaties van Stephan Pas niet zonder
zijn schriftelijke toestemming (laten) opnemen, verveelvoudigen, openbaar maken of (laten) uitzenden. Eventuele auteurs- en
naburige rechten van Stephan Pas worden niet overgedragen aan
de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Stephan Pas voor
de gevolgen van het niet vol-doen van de eventueel verschuldigde BUMA-, STEMRA-, en SENA-rechten.
9. Betalingsvoorwaarden
Betalingen van honoraria en onkostenvergoedingen worden door
de opdrachtgever uitbetaald vóór het einde van de lopende
maand, of binnen de termijn die de faktuur vermeldt. Reclames
dienen binnen acht dagen na de factuurdatum bij Stephan Pas te
worden gemeldt. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Stephan Pas heeft dan het recht een onmiddellijk opeisbare rente te berekenen, die gelijk is aan de wettelijke rente over de periode vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van de betaling. Alle
incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die
door Stephan Pas worden gemaakt ter inning van de uitstaande
bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien door de rechter anders wordt beslist. De buitengerechtelijke
incassokosten worden geacht ten minste vijftien procent van het
gevorderde te bedragen. Deze bepaling geldt ook in geval de opdrachtgever failliet gaat of surséance van betaling heeft aangevraagd
.
10. Aansprakelijkheid
Stephan Pas is alleen verantwoordelijk voor schade als hij niet
de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die redelijkerwijs
verwacht kan worden. In geval van toerekenbare tekortkoming
in het nakomen van de overeenkomst is aan Stephan Pas geen
honorarium verschuldigd over de achterwege gebleven prestatie.
Elke aansprakelijkheid van Stephan Pas voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, waaronder begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, of schade wegens gederfde winst.
Stephan Pas aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit
een onbehoorlijke zakelijke of financiële leiding of andere fouten van de opdrachtgever.
11. Ontbinding
Stephan Pas is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting
tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet gaat of indien de opdrachtgever een vennootschap is en wordt onbonden, of indien de opdrachtgever op
een andere wijze niet aan zijn verplichtingen (financieel of anderszins) kan voldoen.
12. Geschillen
Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de uitleg of de
uitvoering van de overeenkomst of omtrent de daaruit voortvloeiende verplichtingen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van het arrondissement waar Stephan Pas gevestigd is.
Opgemaakt te Soest op 10 januari 2001
Stephan Pas

