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Algemene voorwaarden RL Event 
Techniek & DJ Ruben 
 
Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op 
overeenkomsten met RL Event Techniek en/of DJ Ruben. 
 

1. Algemene bepalingen 
2. Geldigheid en toepasselijkheid 
3. Offertes en overeenkomsten 
4. Bepalingen met betrekking tot dienstverlening 
5. Annuleren van de overeenkomst 
6. Onuitvoerbaarheid 
7. Prijzen 
8. Betalingen 
9. Overlast en klachten 
10. Aansprakelijkheid 

Definities: 
Opdrachtnemer: RL Event Techniek en/of DJ Ruben 
Opdrachtgever: De persoon die aan RL Event Techniek en/of DJ Ruben een 
verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. 
Hierna te noemen; opdrachtgever. 
Dienstverlening: Alle werkzaamheden die RL Event Techniek en/of DJ Ruben 
uitvoeren in opdracht van de opdrachtgever. 
Overeenkomst: de tussen RL Event Techniek en/of DJ Ruben en opdrachtgever 
tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening. 
Apparatuur: De benodigde apparatuur om de werkzaamheden uit te oefenen 
waarvoor RL Event Techniek en/of DJ Ruben worden ingehuurd door de 
opdrachtgever. 
Locatie van de dienstverlening: De door de opdrachtgever en RL Event 
Techniek en/of DJ Ruben overeengekomen locatie, door opdrachtgever te 
voorzien van alle faciliteiten om de dienstverlening te kunnen uitoefenen. 
Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van de dienstverlening. 
Datum: De vooraf afgesproken datum van de dienstverlening. 
Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld 
en door de opdrachtgever worden gewenst. 
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Artikel 1 – Algemene bepalingen 
1.1 De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en 
overeenkomsten tussen RL Event Techniek en/of DJ Ruben en de 
opdrachtgever. 
 
Artikel 2 – Geldigheid en toepasselijkheid 
2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
alle offertes en overeenkomsten, handelingen en dienstverlening van RL Event 
Techniek en/of DJ Ruben. 
 
Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten 
3.1 Alle offertes van RL Event Techniek en/of DJ Ruben zijn vrijblijvend. 
3.2 Alle offertes van RL Event Techniek en/of DJ Ruben hebben een 
geldigheidsduur van 30 dagen. 
3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de 
genoemde termijn van 30 dagen, besluiten RL Event Techniek en/of DJ Ruben 
een definitieve opdracht te verstrekken. 
3.4 RL Event Techniek en/of DJ Ruben is verplicht om binnen de genoemde 
termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de 
opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, 
duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld. 
3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte 
en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen 
terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de 
offerte/opdrachtbevestiging. 
 
Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot dienstverlening 
4.1 de opdrachtgever garandeert het volgende: 
- Dat de plek van de dienstverlening deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, 
zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan 
opdrachtnemer + eventueel personeel en/of de apparatuur. Indien niet 
mogelijk dit vroegtijdig aan te geven (minimaal 14 dagen van tevoren). 
- Dat zich op de plek van de dienstverlening alle benodigde faciliteiten 
bevinden zoals elektriciteit, sanitair, water, de wettelijke 
veiligheidsvoorzieningen.  
- Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (voorkeur 
16a of 32a krachtstroom, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De 
stroomvoorziening dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een 
falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever 
worden vergoed. RL Event Techniek en/of DJ Ruben kan nimmer aansprakelijk 
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worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende 
stroomvoorziening. 
- Dat er een geschikte locatie voor het laden/lossen aanwezig is. 
- Mocht er voor het laden en lossen een ontheffing nodig zijn, zal de 
opdrachtgever hiervoor moeten zorgen. 
- Dat er tijdens de dienstverlening parkeergelegenheid is voor een auto + 
aanhanger en/of bus/bakwagen. Eventuele parkeerkosten zullen in rekening 
worden gebracht. 
- Dat tijdens de dienstverlening de opdrachtnemer het recht heeft op NIET 
alcoholhoudende consumptie(s) indien hier om gevraagd wordt. 
 
Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst. 
5.1 In geval van ziekte en/of familieomstandigheden van RL Event Techniek 
en/of DJ Ruben zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever 
hiervoor gepaste vervanging regelen. 
5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een 
schadevergoeding verschuldigd van: 
0 %: van het totaalbedrag wanneer er 30 dagen voor de datum van 
dienstverlening wordt geannuleerd. 
50%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van tevoren wordt 
geannuleerd. 
100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd. 
5.3 Door annulering vanwege overheidsmaatregelen komt artikel 5.2 te 
vervallen. Wel zullen de eventuele gemaakte kosten in rekening worden 
gebracht. Denk hierbij aan externe in huur van materiaal, extra personeel en 
transport etc. 
 
Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid 
6.1 RL Event Techniek en/of DJ Ruben zal geen dienstverlening uitoefenen 
wanneer dat onuitvoerbaar is. Hieronder valt: 

• Overmacht 
• Arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer 
• Storing in de door derden aangelegde stroomvoorziening 
• Extreem noodweer (meer van 50cm sneeuw) 
• Overheidsmaatregelen 
• Gewapende conflicten, oorlog etc. 

6.2 In geval van overmacht is RL Event Techniek en/of DJ Ruben gerechtigd de 
dienstverlening geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de 
opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. RL 
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Event Techniek en/of DJ Ruben zal dan een zo veel mogelijk bevredigende 
oplossing proberen aan te bieden. 
 
Artikel 7 – Prijzen 
7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, 
technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op 
de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte. 
7.2 Prijsverhogingen van (externe in te huren) materiaal, personeel, en/of 
verbruiksartikelen na 2 maanden van de offertedatum zijn voor het risico van 
de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te 
annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. 
 
Artikel 8 – Betalingen 
8.1 Mocht er op de dag van de dienstverlening sprake zijn van meerwerk, dan 
zal dit bedrag extra bij op de factuur komen, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 9 – Overlast en klachten 
9.1 RL Event Techniek en/of DJ Ruben is niet aansprakelijk voor het ontstaan 
van overlast of het overschrijden van maximumaantal decibel aan geluid. 
9.2 Bij een waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient 
de opdrachtgever direct RL Event Techniek en/of DJ Ruben in te lichten ten 
einde passende maatregelen te treffen. 
9.3 RL Event Techniek en/of DJ Ruben geeft onder geen beding het 
totaalbedrag van de dienstverlening terug aan de opdrachtgever in geval van 
klachten. 
9.4 In het geval van klachten vanuit de opdrachtgever richting RL Event 
Techniek en/of DJ Ruben tijdens de dienstverlening dienen deze direct gemeld 
te worden bij de opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn dan 
verplicht om samen tot een juiste oplossing te komen. 
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
10.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur, 
opdrachtnemer en eventueel personeel tijdens de dienstverlening, door 
toedoen van zijn/haar gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid 
door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid 
etc. 
10.2 RL Event Techniek en/of DJ Ruben kan in geen enkel geval aansprakelijk 
worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, 
overmacht en dergelijke. 
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10.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade (bijv. 
water/windschade etc.) aan apparatuur, opdrachtnemer en eventueel 
personeel wanneer het optreden buiten plaatsvindt. 
 
 
 
 
 


