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Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Boeking: Overeenkomst tot uitvoeren van een (artistieke) prestatie. 
2. Boekingsbevestiging: de opsomming van de overeengekomen rechten en 

plichten voor beide partijen, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel 
uitmaken, welke worden vastgelegd in de factuur. 

3. Boekingsdatum: datum waarop (artistieke) prestatie plaatsvindt. 
4. Boekingskantoor: bedrijf welke de Ondernemer inhuurt voor de presentatie van 

een programma. 
5. Borgstelling: is een garantie/waarborg voor de Ondernemer dat bij vernieling, 

beschadiging of vermissing de kosten voor reparatie of vervanging (deels) zijn 
gedekt. 

6. BUMA: BUMA behartigt de belangen van de muziekauteurs, d.w.z. componisten 
en tekstdichters, m.b.t. de uitvoering van hun werk en heeft hiervoor een wettelijk 
geregelde bemiddelingsvergunning (art. 30a Aw). Voor de openbaarmaking van 
auteursrechtelijke werken tijdens een optreden is door de 
organisator/opdrachtgever een vergoeding van 7% over de uitkoopgage aan de 
BUMA verschuldigd. Voor verdere informatie over tarieven, formulieren enz. kunt 
u zich het beste rechtstreeks wenden tot Buma/Stemra in Hoofddorp, 

7. Dag: kalenderdag; 
8. Deelnemer: degene, die heeft deelgenomen of deel gaat nemen aan de dienst. 
9. Derde: partijen die door de Ondernemer worden ingehuurd ter ondersteuning of in 

verband met levering (audio-)apparatuur. 
10. Dienst(en): een door de Ondernemer geleverde Dienst, welke onder andere kan 

bestaan uit het leveren van entertainment (o.a. tours, quizzen, etc.). Al dan niet in 
combinatie met de reservering van locatie(s) en eventuele apparatuur. 

11. EvenementGarantie: Overeenkomst waarbij de Ondernemer er zich toe verbindt 
om tegen betaling van de in de Factuur genoemde Prijs de Deelnemer de 
mogelijkheid biedt om -onder voorwaarden- het evenement uit te stellen.  

12. Exoneratieverklaring: Een exoneratieverklaring is een vrijwaring op grond 
waarvan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een 
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt. 
Voor enkele Evenementen is het - op voorhand -  tekenen van de 
exoneratieverklaring verplicht. 

13. iDEAL is een Nederlandse standaard voor het verrichten van internetbetalingen 
en is eigendom van Currence. 

14. Klant: de natuurlijke persoon niet handelend in beroep of bedrijf of de 
rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf die een 
Overeenkomst (op afstand) aangaat met de Ondernemer; 

15. Korting: een reductie op de Prijs van een bepaalde dienst(en). 
16. Offerte: een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op 

verzoek van een (potentiële) Klant van de Ondernemer, 
17. Ondernemer : Krijn van der Spoel, mede handelend onder de namen Karoline On 

Line, KrijnOnline, KrijnOnlineEvents en KrijnOriginal, gevestigd te Weesp aan het 
J.H. Leopoldhof 74 (1382 TK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 32127141;  

18. Optie: vrije keus & recht van voorkeur bij aanvraag van Boekingsdatum. Deze is 
voor beide partijen zonder enige verplichting tot aan het plaatsen van een 
boeking. 

19. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen ter zake de Boeking  
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20. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door 
de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten 
en/of Diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik 
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

21. Overmacht: een niet-toerekenbare tekortkoming om een verplichting na te 
komen;  

22. Prijs: de door de Ondernemer gehanteerde tarieven voor de door de Klant 
verschuldigde Dienst-afhankelijke vergoedingen welke zijn vastgelegd in de 
Boekingsbevestiging. 

23. Toezichthouder: is een door de overheid aangesteld, onafhankelijk en onpartijdig 
instituut dat toeziet op naleving van wet- en regelgeving door organisaties. 

24. Wallentour: rondleiding door het Wallengebied, ook wel travestietentour 
genoemd. 

25. Website: de door de Ondernemer aan te wijzen websites (o.a. karoline-online.nl 
en krijnonline.com) die gebruikt worden om Diensten aan te bieden. 	

26. Weercode: waarschuwingen voor weerfenomenen; uitgegeven door het KNMI 
(www.knmi.nl) 

Artikel 2 - Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en 

overeenkomsten met de Ondernemer. De voorwaarden zijn voor een ieder 
toegankelijk en opgenomen op de Website van Karoline On Line & krijnonline. De 
Klant heeft een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ontvangen.  

2.2 De Klant heeft kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de 
toepasselijkheid hiervan op de Overeenkomst. Toepasselijkheid van eventuele 
inkoop- en andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht 
blijven en zal de Ondernemer bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking 
van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene 
Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze Algemene Voorwaarden.  

2.5 Omdat de Ondernemer vrijetijdsbesteding aanbiedt is de wet verkoop op afstand niet 
van toepassing op de dienstverlening en producten van de Ondernemer. 

2.6 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te 
dragen aan een Derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Ondernemer. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

2.7 De Ondernemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan 
derden en zal de Klant indien dat wettelijk vereist is daarvan op de hoogte stellen. 
Indien de overdracht van verplichtingen aan een Derde voor de Klant onredelijk 
bezwarend is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen na 
ontvangst van genoemde mededeling te annuleren. 
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Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen  
3.1 De Ondernemer brengt de Offerte zoveel mogelijk elektronisch uit, middels een 

digitale offerte of e-mail. Een aanbod kan ook schriftelijk, of mondeling uit worden 
gebracht.  

3.2 Alle Offertes en aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, aan de offerte of 
aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de 
dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer 
beschikbaar is.  

3.3 De Offerte bevat een voor de Klant voldoende gespecificeerde omschrijving van de 
Dienst, de kosten en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht. 

3.4 Ieder aanbod van de Ondernemer wordt gedaan onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van de Datum, Dienst en eventueel in te huren derden of 
apparatuur. De Ondernemer behoudt zich het recht voor een Optie zonder opgave 
van redenen te laten vervallen. 

3.5 De Ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan 
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.6 De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle in de 
activiteit omschreven zaken. De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief vervoer 
van en naar de locatie(s), de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- 
en annuleringsverzekering en eventuele kosten voor extra drankjes en extra gebruikte 
materialen, tenzij anders overeengekomen.  

3.7 De onder Artikel 3.6 en 8.9 genoemde extra kosten worden door de Ondernemer na 
afloop gefactureerd, hiervoor wordt € 19,50 aan Administratiekosten gerekend, 
exclusief BTW.. 

3.8 Een Offerte verplicht de Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs. Aanbiedingen of 
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door het accepteren van de digitale offerte. Dit kan 

online via de aangeboden link of door het printen en ondertekenen van de offerte. 
Ook komt de Overeenkomst tot stand door het accepteren van de Offerte via e-mail 
en deze middels een reply te bevestigen.  

4.2 De Prijs die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst 
definitief vastgesteld. In enkele gevallen is er met Klant een prijsoverzicht 
overeengekomen voor een bepaalde duur. 

Artikel 5 - Wijziging van voorwaarden en prijs 
5.1 De Algemene Voorwaarden en/of Prijs kunnen door de Ondernemer te allen tijde 

worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande 
overeenkomsten en worden aan bestaande klanten toegezonden. De wijzigingen 
treden in werking op de door de Ondernemer te noemen datum. Toepasselijkheid van 
eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
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5.2 De Ondernemer is gerechtigd om haar Prijs te wijzigen. Deze prijswijziging is 
vervolgens van toepassing op elke nieuwe Boeking. 

5.3 Mocht na de Boeking duidelijk worden dat de standaard levering (zie artikel 7) niet zal 
voldoen in verband met bijv. de oppervlakte van de locatie, een wijziging van het 
aantal personen, etc., dan komen de eventuele bijkomende kosten voor het 
aanpassen van de Standaard levering (bijv. inhuur audio apparatuur) voor rekening 
van de Klant. 

5.4 De Ondernemer  en de Klant kunnen voor additionele Diensten aanvullende 
voorwaarden overeenkomen. In geval van strijdigheid tussen de Algemene 
Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende 
voorwaarden.  

5.5 Afwijkingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden 
kunnen door de Klant uitsluitend met de Ondernemer worden overeengekomen als de 
Ondernemer deze afwijkingen uitdrukkelijk accepteert. 

5.6 De Prijs die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst 
definitief vastgesteld. In enkele gevallen is er met Klant een prijsoverzicht 
overeengekomen voor een bepaalde duur. 

Artikel 6 - Duur en Annulering  
6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Dienst van de Ondernemer, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de bevestiging van de opdracht. 
6.2 Na het accepteren van de (digitale) offerte heeft de Klant het recht de Overeenkomst 

schriftelijk of elektronisch te annuleren met inachtneming van de volgende 
betalingscondities: 

a. binnen 45 dagen voor Boekingsdatum is de Klant 100% van het 
overeengekomen bedrag verschuldigd. 

b. langer dan 45 dagen voor Boekingsdatum is de Klant 75% van het 
overeengekomen bedrag verschuldigd.  

6.3 De Ondernemer behoudt zich het recht voor om een Boeking kosteloos te annuleren 
in geval van een radio/televisie optreden of een buitenlands optreden. De 
Ondernemer behoudt zich ook het recht voor om een Boeking kosteloos te annuleren 
in geval van Overmacht (zie artikel 14).  

6.4 De Klant dient de Ondernemer voor het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte 
te stellen van een eventueel moeilijk bereikbare zaal. Bij verzuim van de Klant om dit 
te melden behoudt de Ondernemer zich het recht voor om een Dienst te weigeren of 
te annuleren, onverlet de nakoming van de (betalings-) verplichtingen door de Klant.  

6.5 De Ondernemer stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de 
ontvangst van de opzegging en de kosten die gemoeid zijn met de annulering. 

6.6 Indien de Klant niet (zonder enige kennisgeving) binnen 15 minuten na het 
aanvangstijd op de afgesproken locatie aanwezig is, wordt de Dienst als geannuleerd 
beschouwd. De Klant is in voorkomend geval 100% van het overeengekomen bedrag 
verschuldigd. De Klant kan dan geen aanspraak maken op de EvenementenGarantie. 

Artikel 7 - Standaard Levering 
De Diensten van de Ondernemer worden standaard als volgt geleverd: 
Algemeen 
Voor alle Diensten geldt dat er standaard GEEN prijzen worden geleverd voor de winnaars 
van de Diensten. 
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Wallentour 
- Gids (Krijn of Karoline On Line). 
- De tour wordt in het Nederlands of Engels gegeven. 
- Startplaats is het VVV kantoor voor het C.S. 
- Duur: maximaal 2 uur 
- Max. 20 personen excl. gids 
- Drankjes zijn op eigen kosten	

Ik Hou van Holland 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- Rad 
- Aankleding (klappers, petjes, nepbloemen, ratels, delfts blauwe placemets, krijtjes & 

krijtbordjes) 
- Audioapparatuur (140 watt, voldoende voor groepen tot 25 personen in een kleine 

gesloten ruimte) 
- Kleding (BIJV. oranje blazers voor de teamcaptains) 
 
Popquiz 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- Audioapparatuur (140 watt, voldoende voor groepen tot 25 personen in een kleine 

gesloten ruimte) 
- De quiz invulformulieren in het Nederlands of in het Engels  
- Pennen 

Pubquiz 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- Audioapparatuur (140 watt, voldoende voor groepen tot 25 personen in een kleine 

gesloten ruimte) 
- De quiz invulformulieren in het Nederlands of in het Engels  
- Pennen, ratels en krijtbordjes 
 

Ranking the Stars 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- De invulformulieren in het Nederlands of in het Engels  
- Pennen 
 

Ranking your Company 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- De invulformulieren in het Nederlands of in het Engels  
- Pennen 

DragShow 
- Optreden van Karoline On Line 
- Show muziek (aangeleverd op CD, iPhone of memory stick (mp3) 
- Duur ligt vast in Boekingsbevestiging 

Bingo 
- Presentator (Krijn of Karoline On Line) 
- Bingoblower 
(Bingoloten en pennen kunnen door de Klant worden ingekocht tegen een meerprijs) 
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Karaoke 
- Krijn of Karoline On Line zijn enkel in te huren voor de presentatie (apparatuur van 

Derde kan voor de Klant worden ingehuurd tegen een meerprijs)  

(wedding)-DJ 
- DJ (Krijn of Karoline On Line) 
- Geluidsapparatuur overeenkomstig de Boekingsbevestiging 
- Ruime keuze uit Nederlandstalige hits, top 40, Slagers en ”foute”hits 
- Duur ligt vast in Boekingsbevestiging 

Levering via evenementenbureau ’s of andere inhuur  
Bij inhuur via een Boekingskantoor geldt dat deze Derde partij zorgdraagt voor alle 
benodigde apparatuur voor het evenement. De Ondernemer wordt dan enkel ingehuurd voor 
de presentatie van de betreffende dient. Eventuele uitzonderingen worden vastgelegd in de 
Boekingsbevestiging.  

Undress the Bachelor 
- Optreden van Karoline On Line 
- Strip-muziek (aangeleverd op CD, iPhone of memory stick (mp3) 
- Duur ligt vast in Boekingsbevestiging 

Artikel 8 - Betaling  
8.1 De overeengekomen Prijs ligt vast in de uiteindelijke offerte en de verzonden factuur. 
8.2 Bij elke boeking kan borg worden gevraagd. U betaalt maximaal €300,- borg (onder 

andere afhankelijk van de groep grote en/of samenstelling of andere 
omstandigheden). Deze dient u voorafgaand aan het evenement te voldoen. U krijgt 
uiteraard de borg geheel terug indien er geen vernieling, schade of vermissing aan of 
van attributen, aankleding of anderszins is vast gesteld. Als er wel sprake is van 
vernieling, schade, of vermissing, dan zal dit worden verrekend met uw borg. 

8.3 Ondernemer zal voor de (te) verrichte werkzaamheden een factuur sturen. De factuur 
zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 

8.4 De overeengekomen Prijs dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel te 
zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk of elektronisch overeengekomen in de 
Boekingsbevestiging. Betaling middels IDEAL geniet de voorkeur. 

8.5 Alle Diensten die NIET door de Ondernemer worden geleverd (maar waar zij slechts 
een bemiddelende rol in heeft) worden door de Klant voldaan aan de betreffende 
leverancier. De Ondernemer accepteert in geen enkel geval aansprakelijkheid voor 
deze kosten. 

8.6 Indien de Klant de betaling niet conform artikel 8.4 voldoet, zal een 
betalingsherinnering volgen. Wordt er dan nog niet binnen de gestelde termijn 
betaald, dan is de Ondernemer gerechtigd om €25,- administratiekosten exclusief 
BTW in rekening te brengen per factuur.  

8.7 Indien de Klant de betaling niet conform artikel 8.4 voldoet, is de Ondernemer 
gerechtigd om de betaalafspraken voor toekomstige Boekingen (ook welke reeds zijn 
bevestigd) aan te passen. 

8.8 Indien de Klant de betaling niet conform artikel 8.4 voldoet, vervalt per direct 
(zonder voorafgaande aankondiging) de Korting welke in de Offerte en/of Factuur is 
aangeboden. 
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8.9 In het geval dat er méér deelnemers aanwezig zijn op het moment van het 
evenement(en) dan bekend bij Ondernemer middels de boeking, zal een naheffing 
volgen. 

8.10 Betaling dient te geschieden door Ondernemer aan te geven wijze en in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ondernemer aangegeven. 

 

Artikel 9 - Zorgplicht Klant 
9.1 De Klant zal in geval van een optreden van Karoline On Line zorgdragen voor de 

aanwezigheid van een afsluitbare kleedkamer. Indien er geen kleedkamer aanwezig 
is of wanneer deze niet afsluitbaar is, dient de Klant de Ondernemer hierover 
ruimschoots van tevoren over in te lichten. 

9.2 De Klant dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van consumpties naar 
redelijkheid voor de Ondernemer en haar medewerkers. In alle redelijkheid kan 
worden uitgegaan van twee consumpties per persoon per uur aanwezigheid.  

9.3 De Klant heeft de plicht om zorg te dragen voor een warme en voedzame maaltijd 
voor de Ondernemer en haar medewerkers bij een Boeking van meer dan vier (4) 
uur. De Ondernemer is allergisch voor vis en schaaldieren.  

9.4 De Klant staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan 
zich bij weigering daarvan niet op Overmacht beroepen.  

9.5 De Klant is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het 
gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt 
tot Bumarechten). 

9.6 De Klant dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid voor de Ondernemer en haar medewerkers in de directe 
nabijheid van de locatie. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de Klant (dit 
eventueel op basis van nacalculatie).  

9.7 Bij de DragShow dient het podium minimaal 9 m² te zijn.  
9.8 De Klant draagt zorg voor de aanwezigheid van de geluids- & lichtinstallatie, tenzij 

anders is overeengekomen en niet voorzien door de Standaard levering (artikel 7).  
9.9 De Klant is verplicht zorg te dragen, dat het podium en alle stroom-, geluids- en 

lichtvoorzieningen zich in goedgekeurde staat bevinden en voldoen aan alle wettelijke 
eisen.  

Artikel 10 - Aansprakelijkheid  
10.1 De Ondernemer verzorgt een goed optreden. Echter over smaak en goede eer valt 

niet te twisten, klachten over de kwaliteit van een optreden of de wijze van 
presenteren door de Ondernemer worden door ons dan ook niet in behandeling 
genomen.  

10.2 De Klant verklaart alleszins bekend te zijn met de prestaties van de Ondernemer. 
10.3 Indien de Klant - ongeacht - de reden besluit om de Dienst voortijdig af te breken, is 

deze alsnog gehouden het gehele honorarium te betalen c.q. heeft deze geen recht 
op teruggave van reeds betaalde gelden. 

10.4 Indien de Ondernemer besluit om een Dienst voortijdig te beëindigen (bijv. ivm 
baldadigheid, dronkenschap of ander ongepast gedrag), dan is de Klant alsnog 
gehouden het gehele honorarium te betalen c.q. heeft deze geen recht op teruggave 
van reeds betaalde gelden. 
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10.5 Iedere schade en/of ontvreemding (diefstal), toegebracht aan instrumenten, 
attributen, kleding en andere eigendommen van de Ondernemer, haar medewerkers 
of van ingehuurde derde(n), veroorzaakt door de Klant (dan wel haar publiek), wordt 
door de Klant volledig vergoed tegen nieuwwaarde, dit binnen een termijn van 14 
dagen nadat het schadebedrag aan de Klant kenbaar is gemaakt. Dit bedrag kan 
(deels) verrekend worden met de borg. 

10.6 De Klant vrijwaart de Ondernemer van enig beroep op schadevergoeding bij schade 
of letsel dat niet opzettelijk veroorzaakt is door de Ondernemer of haar medewerkers.  

10.7 De aansprakelijkheid van de Ondernemer jegens de Klant, uit welken hoofde dan 
ook, is per gebeurtenis / Boeking beperkt tot maximaal de Prijs (excl. BTW) zoals 
genoemd in de Boekingsbevestiging. En slechts nadat de volledige Prijs conform 
artikel 8.4 tijdig en op de juiste overeengekomen wijze is voldaan door de Klant aan 
de Ondernemer.  

10.8 Aansprakelijkheid van de Ondernemer voor indirecte of gevolgschade, waaronder 
begrepen bedrijfsschade, inkomstenderving, immateriële schade, etc., is te allen tijde 
uitgesloten. 

10.9 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan 
producten en of Diensten die niet direct door de Ondernemer zijn geleverd. Elke 
externe leverancier (derde) is verantwoordelijk voor de inhoud, onderhoud, kwaliteit 
en juistheid van de geleverde producten en Diensten. En daarmee volledig 
aansprakelijk voor de producten en Diensten die door hem (eventueel middels 
bemiddeling van de Ondernemer) via de Website worden aangeboden. De 
Ondernemer is niet aansprakelijk voor deze Diensten en producten noch voor schade 
welke voortvloeit uit de door de Derde geleverde producten of Diensten. 

10.10 De Klant vrijwaart de Ondernemer voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, 
schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige 
schending van de Algemene Voorwaarden door de Klant. 

Artikel 11 - Garanties 
11.1 De Ondernemer geeft geen garanties in welke vorm dan ook.   
11.2 De Ondernemer spant zich in om de Dienst zo tijdig mogelijk te laten plaatsvinden, 

maar verstrekt geen garantie omtrent de tijden genoemd in de Boekingsbevestiging. 
De door de Ondernemer opgegeven tijden zijn slechts indicatief.  

Artikel 12 - Weigering deelname 
12.1 De Ondernemer behoudt zich het recht voor om een of meerdere deelnemers aan 

een Dienst -eventueel zonder opgave van redenen- te weigeren (bijv. ivm 
baldadigheid, dronkenschap of ander ongepast gedrag). De Klant is alsnog gehouden 
het gehele honorarium te betalen c.q. heeft geen recht op teruggave van reeds 
betaalde gelden. 

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten 
13.1 Het is de Klant niet toegestaan om content (vragen, documenten, etc.) openbaar te 

maken anders dan in de besloten kring van familie of vrienden (huiselijke kring) of 
een daaraan gelijk te stellen kring. Het is de Klant niet toegestaan de content te 
verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik, conform toepasselijke wetgeving.  
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13.2  Het maken van foto's is toegestaan evenals het plaatsen van de foto's op het internet, 
echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een link naar een van de Websites 
van de Ondernemer wordt geplaatst (www.karoline-online.nl of www.krijnonline.com) 

13.3 Het plaatsen van de foto's op Facebook is toegestaan, echter onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat er een "tag" wordt aangemaakt met daarin een verwijzing naar: 
www.facebook.com/KarolineDQ 

13.4 Alle foto’s / beelden die door de Klant of Deelnemer aan de Ondernemer worden 
toegezonden (via Facebook, whatsapp, sms, e-mail, drukvorm of anderszins) of 
online openbaar zijn gemaakt, mogen zonder enige beperking door de Ondernemer 
worden gebruikt voor onder andere, maar niet uitsluitend, publicatie en/of 
promotiedoeleinden. De Ondernemer is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. De 
Klant, of Deelnemer verklaart hiermee de rechthebbende te zijn van de beelden en 
vrijwaart de Ondernemer van enige aansprakelijkheid mocht komen vast te staan dat 
de Klant of Deelnemer niet de rechthebbende is. 

13.5 De naam en/of het logo van de Klant of Deelnemer mag door de Ondernemer 
gebruikt worden als referentie op haar Website, Facebook-pagina of in andere 
uitingen. De Ondernemer is hier geen vergoeding voor verschuldigd. 

Artikel 14 - Overmacht 
14.1 Een tekortkoming in de Dienstverlening kan de Ondernemer niet worden 

toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt 
(overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van de Ondernemer tot 
nakoming van de overeenkomst. De Ondernemer is dan geen schadevergoeding 
verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht.   

14.2 Gevallen van Overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door de 
Ondernemer als gevolg van onder andere (maar zeker niet uitsluitend) ziekte van 
(een medewerker van) de Ondernemer, dringende privé omstandigheden, 
natuurgeweld, overige niet op voorhand voorziene omstandigheden. 

Artikel 15 - Klachtenprocedure 
15.1 De Klant dient eventuele klachten en/of problemen over de Dienst(en) van de 

Ondernemer direct aan de Ondernemer dan wel een van haar medewerkers te 
melden. U ontvangt op dat moment een adreskaartje van de Ondernemer met daarop 
de bevestiging dat uw klacht is gemeld. De Klant dient de Ondernemer op dat 
moment een redelijke termijn geven om de klacht te onderzoeken en een oplossing te 
bieden.  

15.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (niet 
langer dan twee weken na Boekingsdatum), volledig en duidelijk omschreven worden 
ingediend bij de Ondernemer. 

15.3 Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de Klant zijn rechten ter 
zake verliest.  

15.4  Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst in behandeling genomen.  
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Artikel 16 - EvenementGarantie 
16.1 Door de Ondernemer kan een EvenementGarantie worden aangeboden in de 

Boekingsbevestiging. 
16.1.1 De kosten van een EvenementGarantie zijn 20% van het totale factuurbedrag, met 

een minimum bedrag van €100,- (zegge honderd euro). 
16.2 De EvenementGarantie biedt de Klant de mogelijkheid om -onder voorwaarden- het 

evenement te verplaatsen naar een andere datum, niet later dan 3 (drie) maanden na 
de initiële Boekingsdatum. 

16.2.1 De Klant levert na het akkoord op de offerte een lijst met namen van de deelnemers 
aan. 

16.3 Verplichtingen bij aanspraak EvenementGarantie.  
16.3.1 Zodra de Klant op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de 

Ondernemer tot een verplaatsing van het Evenement kan leiden, is hij verplicht die 
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de 
Ondernemer te melden. Op zijn laatst 12 uur voor aanvang van de Boekingsdatum.  

16.3.2 Klant is verplicht binnen redelijke termijn naar waarheid aan de Ondernemer alle 
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de Ondernemer van belang zijn 
om het beroep op de EvenementGarantie te beoordelen. 

16.3.3 Klant is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de 
belangen van de Ondernemer zou kunnen benadelen. 

16.4 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij aanspraak op EvenementGarantie.  
16.4.1 Schaden van belangen; aan de EvenementGarantie kunnen geen rechten worden 

ontleend indien de Klant een of meer van de in Artikel 16 genoemde verplichtingen 
niet is nagekomen en daardoor de belangen van Ondernemer heeft benadeeld.  

16.4.2 Opzet tot misleiding; Elk recht op de EventGarantie vervalt indien Klant een of meer 
van de verplichtingen onder Artikel 16.3 niet is nagekomen met het opzet de 
Ondernemer te misleiden tenzij de misleiding het verval van dit recht niet 
rechtvaardigt. 

16.5 Aanspraak op EvenementGarantie 
16.5.1 Een Klant kan aanspraak maken op de EvenementGarantie in geval van overlijden 

van een van de deelnemers, in geval van overlijden van eerstegraads familieleden, in 
geval van weercode rood (in de provincie van het Evenement, en max. 24 uur voor 
het Evenement; afgegeven door het KNMI). 

Artikel 17 - Aanvullende voorwaarden Wallentour 
17.1 Door de gemeente Amsterdam is in APV artikel 2.50 lid 1 onder a. bepaald dat het 

verboden is op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te 
bieden of te verlenen voor een werkzaamheid, zoals gids. De Ondernemer heeft een 
ontheffing voor deze activiteiten. 

17.2 Regels betreffende rondleidingen. 
17.2.1 Groepen mogen nooit groter zijn dan 20 personen (excl. gids). 
17.2.2 Rondleidingen zijn uiterlijk om 23:00 uur beëindigd. 
17.2.3 De groepen mogen niet stilstaan in de stegen in het Sint Annenkwartier, voor de 

Bulldog, op de bruggen van de Oudezijds Achterburgwal, voor Casa Rosso, de 
Condomerie, het Kleinste Huis, in de Stoofsteeg, de Gordijnensteeg – hoek 
Monnikensteeg en in de Bloedstraat.  

17.2.3 Groepen mogen niet stil staan bij druktegevoelige plekken, waaronder ingangen van 
winkels en horecagelegenheden tijdens openingstijden.  

17.2.4 De gids (ondernemer) is herkenbaar door een badge. 
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17.2.5 Bij de rondleiding mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterking.  
17.2.6 Er wordt geen drugs of alcohol gebruikt tijdens de rondleiding.  
17.2.7 Er wordt respect jegens de sekswerkers gevraagd, o.a. door ze niet te fotograferen.  
17.2.8 Groepen staan met hun rug naar de sekswerkers, de gids (Ondernemer) staat naar 

de sekswerkers.  
17.2.9 Er wordt niet geschreeuwd en geen lawaai gemaakt.  
17.2.10 Foto’s mogen alleen gemaakt worden NA toestemming van de gids (Ondernemer) 
17.2.11 Kortom, we tonen respect voor de bewoners, ondernemers en sekswerkers.  
17.3 Sancties bij niet nakomen van regels (Artikel 17.2) 
17.3.1 De rondleiding wordt direct gestaakt. De Klant is alsnog gehouden het gehele 

honorarium te betalen c.q. heeft geen recht op teruggave van reeds betaalde gelden. 
17.3.2 Bij beëindiging door een Toezichthouder, wordt er een bedrag van €100,- (zegge 

honderd euro) in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de klant een rekening en deze 
dient binnen 2 (twee) dagen te zijn voldaan. 

17.3.3 Bij beëindiging door een Toezichthouder, kan er een bestuurlijke boete worden 
opgelegd. Deze worden volledig doorberekend aan de Klant. Hiervoor ontvangt de 
klant een rekening (Boetebedrag excl. BTW) en deze dient binnen 2 (twee) dagen te 
zijn voldaan. 

17.4 Bij het uitblijven van de betaling conform artikel 17.3.2 of 17.3.3, wordt de factuur 
direct en zonder nadere aankondiging overgedragen aan een incassobureau.  
voldoet, dan is de Ondernemer gerechtigd om direct €100,- administratiekosten in 
rekening te brengen per factuur. 

 

Artikel 18 - Incassokosten 
18.1 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 

Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. 
Indien de opdracht vanuit een onderneming wordt gegeven is Klant de wettelijke 
handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend 
vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van de voldoening van 
het volledig verschuldigde bedrag. 

18.2 De Ondernemer heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken 
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
De Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 
weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling 
aanwijst. De Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden 
voldaan. 
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18.3 Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
 van de Klant. Deze gehanteerde incassokosten zijn te vinden in het overzicht 
onder artikel 18.3. Het verzuim van de Klant die een natuurlijk persoon is, die niet
 handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Klant) treedt in nadat 
hij is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende 
de dag na aanmaning. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de 
gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.4 Bij niet tijdige betaling van de volledige som is Ondernemer gerechtigd de geboekte 

activiteiten te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de 
annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6. van deze voorwaarden zijn alsdan 
onverminderd van toepassing. 

Artikel 19 - Toepasselijk Recht en Geschillen 
19.1 Geschillen tussen de Klant en de Ondernemer over totstandkoming of de uitvoering 

van overeenkomsten met betrekking tot door de Ondernemer te leveren of geleverde 
Diensten, kunnen zowel door de Klant als door de Ondernemer worden voorgelegd 
aan een bevoegde rechter in Amsterdam.  

19.2 Een geschil kan slechts worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, indien de 
Klant de klachtenprocedure als omschreven in artikel 15 heeft  gevolgd en deze is 
afgerond.  

19.3 Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot opschorting van 
de betalingsverplichting, terwijl aan de Klant evenmin een beroep openstaat op 
korting, verrekening of vergelijking.  

19.4 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
	


