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Nee, niemand vindt het leuk om dit te lezen. Maar de kleine lettertjes zijn wel belangrijk! Lees ze 
vooral door, want dit zijn de afspraken die tussen ons gelden en het zijn de afspraken die wij met al 
onze klanten maken. In de opdrachtbevestiging en rider staan de specifieke afspraken tussen ons. 
 

1. Definities 
In deze algemene voorwaarden gebruiken we een aantal begrippen, die we hieronder 
uitleggen: 
a. Artiest: de persoon, personen of groep die activiteiten op het gebied van amusement 

uitvoeren ten behoeve van de Opdracht;  
b. Opdracht: de door Opdrachtgever aan LoveSound verstrekte opdracht;  
c. Opdrachtgever: de persoon waaraan LoveSound een aanbod doet en/of waarmee 

LoveSound een overeenkomst aangaat of is aangegaan; 
d. Opdrachtnemer: LoveSound, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden;  
e. Optreden: de handelingen van de Artiest ten behoeve van de uitvoering van de 

Opdracht;  
f. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; 
g. Rider: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de 

overeenkomst 
h. Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen elektronische communicatie zoals e-mail, 

mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat 
 

2. Toepassing 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 

LoveSound en op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen LoveSound 
en Opdrachtgever.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en 
vervolgopdrachten. 

3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk, met instemming van beide 
Partijen, worden afgeweken. 

 
3. Aanbod en Aanvaarding 

1. LoveSound doet een aanbieding per e-mail met prijzen of prijslijst en beschikbaarheid.  
2. Dit aanbod is 30 dagen geldig. Na dat moment kan het aanbod, althans de prijs, wijzigen.  
3. Na goedkeurig op de prijzen en beschikbaarheid stelt LoveSound een 

opdrachtbevestiging op en biedt deze online aan Opdrachtgever aan.  
4. Opdrachtgever dient het aanbod zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging expliciet 

te aanvaarden, bij voorkeur door akkoord te geven via het online systeem waarin de 
Opdrachtbevestiging is aangeboden.  



 

5. LoveSound neemt in een Rider, bovendien specifieke afspraken op met betrekking tot 
de uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van de Opdrachtgever hierbij. 
Deze rider dient gezamenlijk met de Opdrachtbevestiging aanvaard te worden.  

6. Na akkoord op de Opdrachtbevestiging, Rider en deze algemene voorwaarden, gelden 
deze gezamenlijk als overeenkomst tussen Partijen.  

7. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts mogelijk door dit gezamenlijk Schriftelijk 
tussen Partijen overeen te komen. Bij een wijziging in de overeenkomst is LoveSound 
gerechtigd de bijbehorende prijs hierop aan te passen.  

8. Ontbreekt een expliciete aanvaarding van de Opdrachtbevestiging, Rider en algemene 
voorwaarden, maar heeft Opdrachtgever wel de indruk gewekt akkoord te gaan met het 
aanbod, met name wanneer er geen bezwaar was tegen het begin van de uitvoering, 
wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.  

 
4. Annulering 

1. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever, is 
Opdrachtgever ter vergoeding van reeds gemaakte kosten en gederfde winst een bedrag 
ter waarde van 75% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.  

2. Wanneer de annulering binnen twee maanden voor de overeengekomen datum van het 
Optreden plaatsvindt, is de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.  

3. Opdrachtgever kan bij Opdrachtbevestiging kiezen voor een boekingsgarantie, tegen 
bijbetaling van 10% van de overeengekomen vergoeding, waarbij LoveSound de 
volgende garanties biedt: 

a. Bij wijziging van de gewenste datum van het Optreden, zal de uitvoering van de 
overeenkomst het Optreden gratis plaatsvinden op de nieuw door 
Opdrachtgever gemelde datum, mits Artiest op die datum beschikbaar is.  

b. Bij ziekte of afzegging door de Artiest, mag Opdrachtgever de Overeenkomst 
zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding of annuleringskosten 
ontbinden.  

4. Indien Opdrachtgever reeds vergoedingen heeft betaald en door bovenstaande recht 
heeft op enig geldbedrag, zoals vermeld in lid 3, zal LoveSound deze binnen 14 dagen 
nadat er schriftelijk op deze regeling een beroep is gedaan, aan het bij haar bekende 
rekeningnummer van Opdrachtgever overschrijven. Indien de situatie reeds gedekt 
wordt door een verzekering of andere derde, zal LoveSound geen vergoedingen 
uitkeren. 

 
5. Uitvoering van de opdracht 

1. LoveSound zet zich ervoor in de Opdracht naar beste kennis en kunde en zorgvuldig uit 
te voeren.  

2. LoveSound en Artiest zullen altijd werken volgens de gegevens, omstandigheden en 
afspraken zoals opgenomen in de Rider. Opdrachtgever wordt vooraf op de hoogte 
gesteld van de Rider en dient hiermee (online) akkoord te gaan.  

3. Opdrachtgever is volledig op de hoogte van de prestaties en de aard van het Optreden 
van Artiest en aanvaard dat de inhoudelijke samenstelling van het Optreden en de 
presentatie daarvan volledig door Artiest worden bepaald, tenzij anders 
overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.   

4. LoveSound is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden te 
betrekken.  



 

5. Het Optreden door Artiest zal plaatsvinden op de overeengekomen tijden. Wanneer 
Opdrachtgever op enig moment een latere aanvangstijd en/of eerdere eindtijd verzoekt, 
heeft dit geen invloed op de overeengekomen vergoedingen. In het geval van een 
verzoek de eindtijd naar een later tijdstip te verplaatsen, mag LoveSound dit weigeren of 
bij aanvaarding extra kosten in rekening brengen conform het gebruikelijke tarief.  

6. Wanneer onverhoopt de door Opdrachtgever geboekte en door LoveSound bevestigde 
artiest ziek is, althans het overeengekomen Optreden niet kan uitvoeren, zal LoveSound 
in overleg met Opdrachtgever zorgen voor een vervangende artiest, van vergelijkbare 
stijl en kwaliteit.  

7. Wanneer LoveSound en artiest per vliegtuig moeten reizen ten behoeve van de 
uitvoering van de Opdracht, zal LoveSound vooraf de vluchtmaatschappij, vertrektijden 
en prijs voorleggen aan Opdrachtgever. Slechts na goedkeuring zal LoveSound de 
betreffende vlucht boeken. Indien door vertragingen of andere omstandigheden die 
verband houden met de vlucht, Artiest niet tijdig op de overeengekomen locatie 
aanwezig kan zijn, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

 
6. Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen de omstandigheden voor LoveSound en Artiest zo 
gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder wordt mede 
begrepen het beschikbaar hebben van een geventileerde kleedruimte voor Artiest, de 
beschikbaarheid van non-alcoholische dranken voor Artiest.  

2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat alle omstandigheden geschikt zijn voor het 
Optreden van de Artiest, zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging en/of Rider, 
waaronder maar niet uitsluitend het juist en veilig kunnen opstellen van apparatuur, 
zodat hieraan geen schade kan ontstaan.  

3. Opdrachtgever dient te controleren of de locatie geschikt is en voldoet aan de door 
LoveSound aangeleverde specificaties. Wanneer de locatie ongeschikt blijkt te zijn, kan 
het Optreden niet plaatsvinden. Dit komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

4. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat voldaan wordt aan alle verplichtingen, zoals 
omschreven in de Rider.  

5. Opdrachtgever moet ervoor zorgen de locatie tijdig toegankelijk is voor het op- en 
afbouwen, zoals omschreven in de Rider.  

6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie toegankelijk is voor de Artiest en 
parkeerplaats op of nabij de locatie beschikbaar is. Wanneer een parkeerplaats extra 
kosten met zich meebrengt, zonder dat dit tijdig vooraf door Opdrachtgever is gemeld, 
worden de gemaakte kosten aan Opdrachtgever achteraf doorberekend. Wanneer de 
parkeerplaats dusdanig ver weg is dat Artiest extra reistijd heeft, waardoor deze later op 
de locatie aanwezig is, zal dit de tijd van het Optreden beperken. Dit komt voor rekening 
en risico van Opdrachtgever.  

7. Opdrachtgever zal een contactpersoon aanwijzen waarmee LoveSound contact kan 
opnemen en afspraken mag maken op de dag van de uitvoering van de Opdracht of het 
Optreden. Opdrachtgever zal van deze persoon gegevens verstrekken aan LoveSound. 
Deze contactpersoon is door Opdrachtgever gemachtigd om namens Opdrachtgever 
overeenkomsten te sluiten met LoveSound of anderszins toezeggingen te doen.  

8. Indien er voor het uitvoeren van de Opdracht door Artiest vergunningen nodig zijn of 
van bepaalde partijen toestemming vereist is, dient Opdrachtgever hiervoor zorg te 
dragen. Vergunningen en overige toestemmingen komen voor rekening en risico van 



 

Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze zaken zelf aan te vragen en bij toekenning de 
juistheid ervan te controleren.  

9. Wanneer er beperkingen van toepassing zijn, zoals, maar niet beperkt tot 
geluidsbegrenzing, moet Opdrachtgever dit zo snel mogelijk aan LoveSound melden.  

10. Opdrachtgever mag voor besloten Optredens geen vergoedingen van gasten of andere 
derden verlangen voor het bijwonen van het Optreden.  

11. Opdrachtgever dient aan gasten en andere aanwezigen tijdens het Optreden mede te 
delen dat filmen en fotograferen enkel is toegestaan voor strikt privégebruik, zoals 
omschreven in artikel 7 met betrekking tot auteursrecht.  

 
7. Auteursrecht, Naburig recht en Portretrecht 

1. LoveSound en Artiest zijn en blijven auteursrechthebbende van alle door hen 
vervaardigde werken. Opdrachtgever verkrijgt geen recht tot enige verveelvoudiging of 
openbaarmaking van deze werken, behoudens het in dit artikel bepaalde. 

2. Artiest is rechthebbende van de naburige rechten met betrekking tot het optreden. Aan 
Opdrachtgever wordt geen enkel recht tot verveelvoudiging of openbaarmaking 
verleend, anders dan het in dit artikel bepaalde.  

3. LoveSound en Artiest zullen slechts na overleg met Opdrachtgever foto of video-
opnames maken waarbij (mogelijk) anderen dan Artiest en medewerkers van LoveSound 
of door hen ingeschakelde derden zichtbaar zijn.  

4. Opdrachtgever en diens gasten mogen foto’s en video’s maken van Artiest en diens 
Optreden, tenzij vooraf anders vermeld door LoveSound of Artiest. Indien opnames niet 
toegestaan zijn, dient Opdrachtgever diens gasten hiervan duidelijk op de hoogte te 
stellen.  

5. Gemaakte foto- en video-opnames mogen uitdrukkelijk niet openbaar gemaakt worden, 
zoals op (commerciële) social mediapagina’s. De opnames mogen in besloten kring 
gedeeld worden, bijvoorbeeld onder de aanwezigen via Whatsapp, e-mail of 
vergelijkbare dienst, gepubliceerd op de (besloten) website met betrekking tot de 
bruiloft van Opdrachtgever of de foto- en video-app waarin Opdrachtgever en gasten 
ook overige foto’s en video’s van de betreffende datum met elkaar delen.  

6. Tenzij anders overeengekomen mogen foto’s en video’s niet op social mediakanalen met 
meer dan 500 volgers gedeeld worden en mogen er door een persoon niet meer dan 5 
foto’s of video’s van het Optreden en/of Artiest gedeeld worden.  

 
8. Aansprakelijkheid 

1. LoveSound is slechts aansprakelijk voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of 
contractuele toerekenbare tekortkoming of te wijten is aan haar opzet of grove schuld.  

2. De aansprakelijkheid van LoveSound overstijgt nooit de voor deze Overeenkomst 
overeengekomen vergoeding.  

3. LoveSound is in alle gevallen gerechtigd de door Opdrachtgever geleden schade door 
een doen of nalaten van LoveSound, voor zover mogelijk ongedaan te maken of te 
beperken.  

 
9. Vergoeding 

1. Wanneer er geen vergoeding is overeengekomen voor (een deel van) de overeenkomst, 
is de door LoveSound gebruikelijk gehanteerde vergoeding verschuldigd.  



 

2. Indien er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent 
LoveSound een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.  

3. Wanneer de Opdracht wijzigt of uitgebreid wordt door Opdrachtgever of diens 
vertegenwoordiger, zal LoveSound de extra kosten en redelijke vergoedingen conform 
haar gebruikelijke tarief aan Opdrachtgever doorbelasten.  

4. Wanneer aannemelijk is dat LoveSound hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk 
heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal LoveSound ook deze gemaakte 
kosten en vergoedingen aan Opdrachtgever doorberekenen.  

5. Alle door LoveSound genoemde bedragen zijn inclusief btw en overige belastingen, 
tenzij anders overeengekomen.  
 

10. Betalingsvoorwaarden 
1. LoveSound zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) 

factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.  
2. Bij het aanvaarden van de opdracht door akkoord te geven op de Opdrachtbevestiging / 

Offerte door Opdrachtgever, wordt door LoveSound een aanbetaling gefactureerd van 
50% van het verschuldigde totaalbedrag.  Het overige bedrag wordt voorafgaand aan de 
Opdrachtdatum gefactureerd, welke uiterlijk 14 dagen voor Opdrachtdatum betaald 
dient te worden.  

3. LoveSound mag hierbij volledige vooruitbetaling verlangen, althans een aanbetaling 
verlangen en deelfacturen sturen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk 
overeengekomen.  

4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
overeengekomen.  

5. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt en in gebreke blijft, mag LoveSound de 
overeenkomst ontbinden, zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te 
zijn.  

 
11. Klachten 

1. Klachten dienen (terstond) mondeling aan LoveSound gemeld te worden, zodat waar 
mogelijk de klachten direct verholpen kunnen worden. Opdrachtgever dient de klacht 
binnen twee werkdagen Schriftelijk te bevestigen.  

2. Klachten die niet direct verlopen kunnen worden, zullen door LoveSound binnen 14 
dagen behandeld worden.  

3. Klachten en reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.  
 

12. Overige 
1. Op deze algemene voorwaarden en alle Opdrachten en overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende Opdrachten en 

vervolgopdrachten.  
3. Wijzigingen of afwijkingen kunnen slechts Schriftelijk tussen Partijen worden 

overeengekomen.  


