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Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
A-Broad: De gebruiker van deze algemene voorwaarden.  
 
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan A-Broad, mondeling, schriftelijk, via een website van A-Broad 
of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling diensten te verrichten/gebruik te willen 
maken van de door A-Broad aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.  
 
Huurder: De (rechts-)persoon die gebruik maakt van faciliteiten binnen het pand van A-Broad, met 
betrekking tot repetitie/opname van muziek, fotografie en cultuur uitvoering. 
 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden  
 
1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten, faciliteiten, diensten en 

leveringen van A-Broad, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van 

toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de 

schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en A-Broad.  
 
1.2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd 

zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door A-Broad schriftelijk voor 

akkoord zijn verklaard.  
 
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.  
 
Artikel 2. Prijzen, leveringen en betalingen  
 
2.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, 

tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  
 
2.2. A-Broad is het recht voorbehouden om zonder opgaaf van reden zijn prijzen aan te  
passen.  
 
2.3. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichting 

jegens A-Broad voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - 

rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. 

De opdrachtgever is vanaf het verstrijken van de fatale termijn in verzuim.  
 
2.4. A-Broad is gerechtigd om alle kosten die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van 

het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waaronder zowel de gerechtelijke 

als de buitengerechtelijke kosten, te verhalen op de opdrachtgever.  
 
 
 
 



Artikel 3. Opdrachten en wijzigingen  
 
3.1. Offertes, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk 

anders is aangegeven en/of een termijn van aanvaarding is opgenomen. Al het voorgaande geldt 

eveneens voor het leveren van diensten en/of producten op basis van informatie van de website. A-

Broad is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding 

door de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en 

verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend. De 

opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang A-Broad deze niet heeft afgewezen.  
 
3.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens A-Broad bindt A-Broad 

niet. Het aanbod van A-Broad gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien A-

Broad daartoe aanleiding ziet.  
 
3.3. Een opdracht wordt door A-Broad aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk of mondeling 

aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.  
 
3.4. De opdrachtgever is gehouden alle door A-Broad verlangde gegevens en informatie juist en tijdig 

te verstrekken. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van 

belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan A-Broad. De 

pdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan A-Broad verstrekte gegevens en 

informatie.  
 
3.5. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.  
 
3.6. A-Broad is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.  
 
3.7. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en 

schriftelijk aan A-Broad te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan 

zijn alle extra kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.  
 
3.8. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door A-Broad.  
 
3.9. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht of wijzigingen in 

de geschatte uren komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.  
 
3.10. A-Broad is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen levertijd 

voortkomend uit wijzigingen in de opdracht.  
 
3.11. Bij annulering van de opdracht is A-Broad gerechtigd reeds gemaakte kosten om de opdracht 

uit te voeren in rekening te brengen aan de opdrachtgever.  
 
3.12. A-Broad zal elke opdracht naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de 

uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.  
 
3.13. Annuleringen betreft huur van een repetitie ruimte moeten minimaal 48 uur voor aanvang 

oefensessie worden gemeld. Bij te late annuleringen wordt de huur doorberekend. 
 
 

  



Artikel 4. Opschorting, staking en ontbinding  
 
4.1. A-Broad is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien 

de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.  
 
4.2. A-Broad is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor 

zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de 

opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met 

A-Broad gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van 

betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.  
 
4.3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico 

van de opdrachtgever.  
 
4.4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte 

werkzaamheden onverlet.  
 
Artikel 5. Zorgplicht  
 
5.1. A-Broad zal bij uitvoeren van de opdracht voor de opdrachtgever de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.  
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
 
6.1. De opdrachtgever vrijwaart A-Broad tegen alle aansprakelijkheden van derden die volgen uit de 

aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten en andere materialen.  
 
6.2. De aansprakelijkheid van A-Broad voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is 

van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot de 

factuurwaarde van het geleverde. Tot verdere schadevergoeding is A-Broad nimmer gehouden. 
 
6.3. A-Broad is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, 

materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter  beschikking zijn 

gesteld. 
 
6.4. Transport van producten is voor risico van de opdrachtgever.  
 
Artikel 7. Overmacht  
 
7.1. In geval A-Broad door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijkuit te 

voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht op te 

schorten of de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk als ontbonden te 

beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is 

gehouden.  
 
Artikel 8. Intellectuele eigendom  
 
8.1. A-Broad houdt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.  
 
8.2. Alle op de website www.A-Broad.nl gepubliceerde teksten, foto's en inhoud mogen alleen met 

toestemming van A-Broad gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, of openbaar worden gemaakt. 



 
8.3. De opdrachtgever kan in geen geval jegens A-Broad aanspraak maken op afgifte of levering van 

gedurende opdracht tot stand gekomen (bron)bestanden anders dan het voltooide eindresultaat, 

mits deze nadrukkelijk anders omschreven zijn in de opdacht.  
 
8.4. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar 

het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en 

portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van 

dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.  
 
 
8.5. De opdrachtgever verplicht zich om alle toestemmingen en vrijwaringen/licenties van betreffend 

materiaal voor opname of verveelvoudiging ter zake van de opdracht te hebben verkregen en 

vrijwaart A-Broad uitdrukkelijk van aanspraken van derden te dier zake.  
 
8.6. Indien voor de opdracht gebruik wordt gemaakt van muziekwerken en/of liedteksten behorend 

tot het door Stemra beheerde repertoire wordt de opdrachtgever aansprakelijk gehouden om 

hiervan opgave te doen aan BUMA/Stemra. 

 

 
8.7. A-Broad heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de vrijheid om de 

geleverde producten en/of diensten zoals geluidsopnames te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of 

promotie.  
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
 
9.1. Alle door A-Broad geleverde zaken blijven het eigendom van A-Broad totdat de opdrachtgever al 

zijn verplichtingen uit alle met A-Broad gesloten overeenkomsten is  
nagekomen.  
 
9.2. Door A-Broad geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, 

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als 

betaalmiddel worden gebruikt.  
 
9.3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  
 
Artikel 10. Algemene Huisregels A-Broad 
 
10.1. Bij geconstateerd wangedrag kan A-Broad de betreffende personen de toegang tot het pand 

ontzeggen. 
 
10.2. A-Broad houd zich in acht met de Nederlandse wetgeving betreft alcohol verkoop en is dus 

gemachtigd tot het vragen van legitimatie indien nodig en tevens het weigeren van verkoop van 

alcohol naar minderjarigen. 
 
 
10.3. Het roken van tabak en rookwaar mag uitsluitend plaats vinden in de aangewezen locatie, maar 

kan ten laste van aanwezige personen worden uitgesloten. 



 

10.4. A-Broad is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van apparatuur en andere 

eigendommen van derde. 
 
10.5. Eventuele gebreken en schade aan apparatuur of andere zaken binnen het pand dienen direct 

na constatering bij A-Broad gemeld te worden. 
 
10.6. Gedurende de huurperiode van een sessie is de Huurder verantwoordelijk voor de ruimte en 

alle hierin aanwezige apparatuur. 
Schade aan apparatuur van de ruimte ontstaan door ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan 

de Huurder. 
 
10.7. Na afloop van een sessie is de Huurder verplicht de ruimte in dezelfde staat achter te laten als 

hij deze aantrof bij aanvang. 
 
 
 


