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Pre-ambule.
Deze Algemene Voorwaarden vormen te allen tijde een onverbrekelijk onderdeel van door mij schriftelijk
ondertekende overeenkomsten en worden op aanvraag bij die overeenkomsten bijgevoegd.
Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Eventuele afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor mij slechts
verbindend indien en voor zover ik mij daar schriftelijk mee akkoord heb verklaard.
1.2 Ook dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met mij overeengekomen te
worden.
1.3 Indien ik schriftelijk akkoord ben gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven,
ook al wordt dit niet nadrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden van kracht.
1.4 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten
voor de toekomst ontlenen.
Artikel 2. Overeenkomsten.
2.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging mijnerzijds na een intake ten
behoeve van een advies of opdracht.
2.2 Opdrachtgever is bij het tekenen van de overeenkomst akkoord dat JMV Music & Education ook
werkzaamheden verricht voor andere opdrachtgevers.
Artikel 3.Tarieven.
Alle door mij te hanteren tarieven komen eerst na onderling overleg met de opdrachtgever tot stand en
worden of wel per uur, dag of dagdeel, maand, jaar of product bepaald. Voor nieuwe en aanvullende
opdrachten wordt een nieuw tarief bepaald.
Artikel 4. Niet-toerekenbare niet-nakoming.
4.1 Hieronder wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke cq onvoorziene, niet verwijtbare
omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van
mij kan worden verlangd.
4.2 Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, (bovenmatig) ziekteverzuim van mij, transport
en (digitale) communicatiestoringen en overige mij niet toerekenbare calamiteiten.
4.3 Indien zich een dergelijke situatie voordoet ben ik gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst op
te schorten dan wel mijn overeenkomst definitief te ontbinden.
4.4 Ik ben gerechtigd betalingen te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst zijn verricht voordat de omstandigheid welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert,
is gebleken
4.5 Ik heb het recht mij ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid
zich voordoet nadat mijn prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 5. Aansprakelijkheid.
5.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld van mij, ben ik niet aansprakelijk
voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn
van het door mij geleverde.
5.2 Indien ik onverhoopt toch tot vergoeding van schade ben gehouden, zal die vergoeding nimmer de
factuurprijs van de betrokken overeenkomst dan wel de daarin vastgelegde werkzaamheden
overschrijden.
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Artikel 6. Geheimhouding
6.1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie die over en weer in het
kader van de opdracht wordt verstrekt. Partijen zullen in dat kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen
nemen ter bescherming van elkaars belangen.
6.2. JMV Music & Education heeft het recht om in het kader van relatiebeheer aan derden bekend te
maken dat zij van opdrachtgever een opdracht heeft verkregen, tenzij de opdrachtgever voorafgaand aan
aanvaarding van de opdracht tegen bekendmaking aan derden uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 7. Vrijwaring.
De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht mij te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden tot schadevergoeding jegens mij ter zake van uitvoering van de overeenkomst (levering,
verrichting van werkzaamheden of diensten, adviseren etc.) uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is
aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
Artikel 8: Facturatie
8.1 Elke laatste week van de maand krijgt de opdrachtgever of klant een factuur die is opgebouwd uit de
dienst en daarbij horende voorbereiding, reiskosten en andere gemaakte uren.
8.2 Wanneer er door niet verwijtbare situaties, zoals ziekte bij een van de partijen, staking, sluiting,
transport- en communicatiestoringen en overige mij niet toerekenbare calamiteiten, niet aan de opdracht
kan worden voldaan, worden de anders gemaakte uren reeds gefactureerd. Dit gebeurt zonder
vervangende of uitgestelde werkzaamheden.
8.3 Bij vakantiedagen, studiedagen en andere verplichtingen van mij die ervoor zorgen dat er niet aan de
opdracht kan worden voldaan, worden er géén uren gefactureerd.
Artikel 9. Betaling.
9.1 Betaling van de facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden met vermelding
van factuurnummer en op een door mij aangewezen bank of girorekening, tenzij anders is afgesproken
met opdrachtgever of klant.
9.2 De wederpartij zal in verzuim zijn door enkel het verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien
dagen na factuurdatum en zal na een herinnering worden verzocht zo snel mogelijk de factuur te voldoen
volgens artikel 9.3.
9.3 Na het verstrijken van de vervaldatum geldt een kredietbeperkingstoeslag van 2,5% per etmaal op het
totaalbedrag van de desbetreffende factuur.
Artikel 10. Kosten.
Alle gerechtelijke en daardoor ontstane kosten welke ik moet maken in verband met niet-nakoming en
overige kosten zoals voortvloeiend uit artikel negen zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten tussen mij en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten.

