Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Gewoon Pleun –
Events & More, verder te noemen Gewoon Pleun, worden verstrekt.
2. Opdrachten worden schriftelijk aangegaan. In geval een opdracht aan Gewoon Pleun niet
schriftelijk is aangegaan, wordt deze geacht wel te zijn gegeven, wanneer de Opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na ontvangst van een opdrachtbevestiging van Gewoon Pleun de opdracht
schriftelijk heeft betwist.
3. Gewoon Pleun verricht de opdrachten naar beste vermogen en zij zal zich ter zake de meeste
inspanning getroosten.
4. Gewoon Pleun en haar medewerkers zullen bij de uitvoering van opdrachten strikte
geheimhouding betrachten en geen informatie van de Opdrachtgever aan derden verstrekken, tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever dan wel zulks hoort bij de normale uitvoering
van de opdracht.
5. De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Losse opdrachten
6. Gewoon Pleun verricht voor de Opdrachtgever losse opdrachten die nader door partijen zullen
worden omschreven.
Detachering
7. Gewoon Pleun stelt op verzoek van de Opdrachtgever één of meerdere relaties uit eigen netwerk
ter beschikking aan de Opdrachtgever voor een door Gewoon Pleun en de Opdrachtgever af te
spreken duur en prijs per dag of dagdeel.
8. Verlenging van lopende opdrachten genoemd in par. 6 zijn mogelijk tot een door Gewoon Pleun
gegeven termijn.
9. Wanneer de Opdrachtgever een relatie van Gewoon Pleun in dienst wil nemen als eigen
werknemer, is de Opdrachtgever een bedrag van EUR 1.500,00 aan Gewoon Pleun verschuldigd.
10. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde werknemer in
de normale uitoefening van zijn of haar werk bij de Opdrachtgever lijdt wanneer de Opdrachtgever
daartoe wettelijk eveneens aansprakelijk is.
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Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
11. Gewoon Pleun is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Gewoon Pleun ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
Gewoon Pleun kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Gewoon Pleun bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gewoon Pleun op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gewoon Pleun de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gewoon Pleun gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gewoon Pleun gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie,
wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever in
overleg met de Gewoon Pleun zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gewoon Pleun extra kosten met zich meebrengt,
dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gewoon Pleun anders aangeeft.
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In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gewoon Pleun vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Opdrachtgever op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
Opdrachten die binnen een week voor aanvang worden geannuleerd worden 100% door belast.
Aansprakelijkheid
12. Gewoon Pleun is verzekerd voor de schade die haar werknemers aan Opdrachtgever in de
normale uitvoering van de opgedragen werkzaamheden hebben veroorzaakt. Gewoon Pleun is niet
aansprakelijk voor schade die hoger is dan het verzekerde bedrag.
Betalingscondities
13. Gewoon Pleun factureert de werkzaamheden voorafgaand aan de opdrachten conform offerte/
voorstel of – indien vooraf overeengekomen – een percentage van de totale som, dan wel na
voltooiing van de opdracht. Gewoon Pleun factureert aan de Opdrachtgever alle kosten en
voorgeschoten bedragen die zij heeft moeten betalen voor de uitvoering van de opdracht. De
bedragen voor de ingekochte en voorgeschoten diensten/ producten kunnen worden vermeerderd
met een opslag alsmede administratie- en organisatiekosten. Facturen dienen binnen 14 dagen te
zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.
14. Bij gebreke van tijdige betaling van de factuur of in rekening gebrachte kosten en voorgeschoten
bedragen is de Opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand (of deel daarvan). Tevens is de
Opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom vermeerderd
met de overeengekomen rente met een minimumbedrag van EUR 750,00 exclusief BTW.
Vrijwaring
15. De Opdrachtgever vrijwaart Gewoon Pleun voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan Gewoon Pleun toerekenbaar is. Indien Gewoon Pleun uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gewoon Pleun zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
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Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gewoon
Pleun, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Gewoon Pleun en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
16. Gewoon Pleun zal voor geen enkele opdracht gevraagd kunnen worden om een concurrentie
beding te tekenen.
Toepasselijk recht en geschillen
17. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gewoon Pleun partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
18. De rechtbank te Haarlem is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
Vindplaats en wijziging voorwaarden
19. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen
van de rechtsbetrekking met Gewoon Pleun.
20. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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