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ALGEMEEN
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Vip Shots
voor het leveren van producten en voor het verrichten van diensten.
1.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Vip Shots: de (rechts)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 heeft aanvaard of een
aan mogelijke opdracht voorafgaande een offerte of aanbod heeft uitgebracht.
Opdrachtgever: de Opdrachtgever is degene die van de diensten en/of producten van Vip Shots
gebruikt maakt en/of degene die voor deze diensten en/of producten de rekening wenst te
ontvangen. Indien degene die van de diensten en/of producten gebruikt maakt en degene die
van de diensten en/of producten de rekening wenst te ontvangen, verschillende personen
en/of rechtspersonen zijn, dan mag Vip Shots ervan uitgaan dat zij alleen Opdrachtgever zijn.
Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Vip Shots.
Partijen: Vip Shots en de Opdrachtgever.
Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij Vip Shots zich jegens de
Opdrachtgever verbindt een dienst te verrichten en/of een product te leveren.
Schade: alle directe dan wel indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving,
bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe en indirecte schade, dan wel direct of indirect
verlies door derden.
Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden ook ‘in de vorm van elektronische
tekst’ verstaan.
Bewijs: de logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Vip Shots leveren
volledig bewijs op van de stellingen van Vip Shots, behoudens tegenbewijs.

us tot stand gekomen overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten

2.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het door Vip Shots leveren van
diensten en/of producten van welke aard dan ook.
2. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen
effect, tenzij de Opdrachtgever voor het aangaan van enige overeenkomst de
voorwaarden van Vip Shots uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In dat laatste
geval zal geen overeenkomst tot stand komen totdat hierover schriftelijke
overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene
voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever
afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Vip Shots, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover en
indien deze door Vip Shots en de Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Vip Shots en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.

AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST.
1. Alle aanbiedingen en offertes van Vip Shots zijn steeds veertien dagen geldig, tenzij de
aanvangs-/leverdatum van het project en/of order eerder is dan veertien dagen na de
uitgebrachte aanbieding dan wel offerte. Na een periode van veertien dagen komt de
aanbieding of de offerte te vervallen en kunnen hier geen rechten meer aan ontleend
worden, tenzij Vip Shots een andere termijn aangeeft.
2. Een overeenkomst met Vip Shots komt tot stand wanneer Vip Shots een offerte en/of
opdracht ondertekend retour heeft ontvangen van de Opdrachtgever en/of wanneer
Vip Shots een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de Opdrachtgever.
3. Door het plaatsen van een order en/of opdracht verbindt de Opdrachtgever zich
definitief. De order en/of opdracht zal door Vip Shots worden geleverd dan wel worden
uitgevoerd.
4. De aanbieding dan wel offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de
Opdrachtgever aan Vip Shots verstrekte informatie. De aanbieding dan wel offerte
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. Op verzoek van de Opdrachtgever te verrichten meer-werkzaamheden, welke geen deel
van de overeenkomst uitmaken, zullen afzonderlijk door Vip Shots aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed
vakmanschap uitgevoerd door- of vanwege Vip Shots. Vip Shots kan evenwel niet
instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Alle diensten van Vip Shots
worden dan ook uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Vip Shots bepaalt in beginsel de wijze waarop de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch
neemt daarbij de door de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in
acht.
3. Vip Shots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vip Shots is
uitgegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vip Shots kenbaar hoorde te
zijn.

5.

ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien de Opdrachtgever, na bevestiging van de order en/of de opdracht, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert of de projectdagen wijzigt, is hij aan Vip
Shots verschuldigd een vergoeding te betalen voor de door Vip Shots gemaakte kosten,
onverminderd het recht van Vip Shots om van de Opdrachtgever eventuele meerdere
schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in
percentages van de totaal begrote project- en/orderprijs, zoals aangegeven in de
geaccordeerde aanbieding/offerte en luidt als volgt: “Op de aanvangs-/leverdatum van
het project en/of order c.q tijdens het project 100%”; “Korter dan of gelijk aan vijf
werkdagen voor de aanvangs-/leverdatum van het project en/of order 100%”; “Langer
dan vijf werkdagen doch korter dan of gelijk aan vijftien werkdagen voor aanvangs/leverdatum van het project en/of order 50%”; “Langer dan vijftien werkdagen doch
korter dan of gelijk aan dertig werkdagen voor aanvangs-/leverdatum van het project
en/of order 25%”; Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 18.00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.
2. De door de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst
met Vip Shots dient schriftelijke te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van
annulering, geldt de dag van de schriftelijke ontvangst van genoemde ontbinding bij Vip
Shots.

6.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN WEIGERING.
1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een van de verplichtingen van de
Opdrachtgever jegens Vip Shots geeft Vip Shots het recht haar verbintenissen op te
schorten of hetgeen de Opdrachtgever door middel van het gebruik van haar diensten
openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in de situatie van de tekortkoming voor de
periode dat de tekortkoming voortduurt de gebruiksrechten van de Opdrachtgever zijn
opgeschort.
2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht is Vip Shots gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Vip Shots bevoegd en
aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3. Zowel in geval van opschorting als in dat van (partiele) ontbinding krachtens het eerste
en tweede lid van dit artikel is Vip Shots gerechtigd betaling te verlangen van de ter
uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde goederen en/of diensten,
zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
4. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met Vip Shots gesloten overeenkomst of uit een
daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Vip Shots
aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever,
waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Vip
Shots zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, alsook in het geval onder
curatelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de
Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk
persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Vip Shots gerechtigd
om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van
de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of
ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten.
5. In geval van opschorting krachtens lid drie van dit artikel wordt de overeengekomen
prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten
gevolge van de opschorting door Vip Shots bespaarde kosten.
6. Vip Shots behoudt zich het recht voor opdrachten en/of orders, waarvan de inhoud
geheel of ten dele in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven
bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht en/of order reeds mocht
zijn aanvaard of bevestigd.

7. Vip Shots heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten en/orders, waarvan de
inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Vip Shots te weigeren of
te beëindigen. Vip Shots heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor
de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend
uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht en/of order.
7.

TARIEVEN
Alle door Vip Shots gemaakte out-of-pocket kosten, zoals onder andere entreegelden,
parkeerkosten en ov-kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend indien Vip
Shots geen of niet tijdig de nodige (entree)kaarten heeft ontvangen van de
Opdrachtgever.

8.

FACTURERING EN BETALING
1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Vip Shots te betalen
binnen de termijn die op factuur is vermeld of anders is overeengekomen. Indien geen
betalingstermijn is vermeld dan is de Opdrachtgever gehouden de betaling binnen 14
dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de
overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige
andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de Opdrachtgever zou kunnen
beperken of tenietdoen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op NL 84 INGB
0008 4971 63 t.n.v. Vip Shots onder vermelding van het factuurnummer.
2. Bezwaren c.q. klachten omtrent de door Vip Shots uitgebrachte facturen dienen, binnen
acht dagen na factuurdatum bij Vip Shots te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze
termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever
zijn rechten ter zake verspeeld.
3. Indien de Opdrachtgever onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, is de
Opdrachtgever te allen tijde verplicht dat deel wat de Opdrachtgever wel juist acht, te
betalen binnen de gestelde betalingstermijn.
4. Buitenlandse klanten dienen 100% van het factuurbedrag vooraf te voldoen.
5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Vip Shots
gerechtigd, nadat Vip Shots de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand
te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van
Vip Shots, vanaf de vervaldag 5% rente in rekening te brengen. Indien na verloop van de
vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur periodiek elke
vijftiende dag van wanbetaling, met telkens eenzelfde percentage verhoogd.
6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die
Vip Shots maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

9.

CONCURRENTIE
1. Het is de Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede
één jaar na beëindiging daarvan, gerekend vanaf de beëindiging van de overeenkomst,
op generlei wijze, medewerkers en/of freelance oproepkrachten van Vip Shots of van
ondernemingen waarop Vip Shots ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst
te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, dan wel
overeenkomsten, van welke aard dan ook, tegen vergoeding of anders dan om niet, aan
te gaan.
2. Er kan slechts worden afgeweken van het verbod in lid één van dit artikel nadat
schriftelijke toestemming is verkregen van Vip Shots.
3. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met het verbod uit het eerste lid van dit artikel
verbeurt hij, zonder dat enige ingebrekestelling, sommatie of rechterlijke tussenkomst
vereist is, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete ter hoogte van EUR 5.000
exclusief BTW, vermeerderd met EUR 500 exclusief BTW voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Vip Shots om in plaats daarvan
volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van Vip Shots om
nakoming van dit beding en stopzetting van (de) overtreding(en) te vorderen.

10.

AANSPRAKELIJKHEID
1. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Vip Shots
ingeschakelde medewerkers zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de
strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Op de Opdrachtgever rust, in
de breedste zin, de zorgplicht van een goed werkgever zoals bedoeld in artikel 7:611
BW.
2. Wordt de onder lid één van dit artikel genoemde verplichting niet nagekomen dan is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle(gevolg-)schade die de medewerker(s)
van Vip Shots en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
3. Vip Shots is uitsluitend aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien
deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Vip Shots of haar
leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en
beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van medewerkers van Vip
Shots en/of door haar ingeschakelde derden. Vip Shots is voorts nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade.

4. Wanneer Vip Shots aansprakelijk is voor schade bij de Opdrachtgever als gevolg van een
tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Vip
Shots worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.
5. Vip Shots is niet aansprakelijk voor de geplaatste medewerkers die niet blijken te
voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de
Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van Vip Shots bij de
selectie van de geplaatste medewerkers.
6. Vip Shots is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat
doordat Vip Shots uitgaat van door de Opdrachtgever foutief verstrekte informatie,
tenzij Vip Shots bekend was met de onjuistheid van deze informatie.
7. Vip Shots is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat
de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.
8. Eventuele schade dan wel fouten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht
dagen na het ontstaan daarvan aan Vip Shots worden gemeld, tenzij de Opdrachtgever
aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
11.

GARANTIE
1. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de
Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. De Opdrachtgever heeft
slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
2. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Vip Shots het recht de overeenkomst te
ontbinden en volledig te crediteren.
3. Vip Shots staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking
van UV-straling en andere omgevingsfactoren.
4. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is
geen garantie van toepassing.

12.

OVERMACHT
1. Vip Shots is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen
voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat
gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken en omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Vip Shots geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor Vip Shots niet in staat is haar verplichtingen blijvend of
tijdelijk na te komen. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, ziekte en/of
afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of
faciliteiten, waaronder camera’s, computerapparatuur, telecommunicatiefaciliteiten en

energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Vip Shots, stakingen,
oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest,

oorlogsgevaar, burgeroorlog, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte,
arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Vip Shots
ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren
goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf
van Vip Shots of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Vip
Shots ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen. Ieder der partijen is
indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade
ter zake deze ontbinding.
13.

TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Vip Shots en de Opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien de bij de rechtsverhouding
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen, die (zijn) ontstaan naar aanleiding van de met Vip Shots gesloten
overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn,
dan wel van (een) nadere overeenkomst(en) welke daarvan het gevolg zijn, zullen
uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechtbank in het Arrondissement
Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

