ALGEMENE VOORWAARDEN
van Quizzing.nl, ook handelend onder de handelsnaam Quizzing, gevestigd te Arnhem, KvK
68605005, BTW nummer NL107603196B01.
Artikel 1 – Definities
1.1 Onder 'Quizzing.nl' wordt in deze voorwaarden verstaan: de (rechts)persoon Quizzing.nl,
ingeschreven in de KvK en kantoorhoudende te Arnhem, (mede) handelend onder de naam
‘Quizzing’.
1.2 Onder 'Opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de
rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of
zaken door Quizzing.nl dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Quizzing.nl een
overeenkomst is aangegaan of te dien einde met Quizzing.nl in onderhandeling is.
1.3 Onder 'overeenkomst' wordt in deze voorwaarden verstaan: een overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Quizzing.nl tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.4 Onder 'artiest' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, acteur,
musicus, spreker, presentator(trice) of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere
vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele of
diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich
jegens Quizzing.nl tot het geven van een optreden, in de ruimste zins des woords, heeft,
respectievelijk hebben verplicht.
1.5 Onder ' activiteitsdatum' wordt in deze voorwaarden verstaan: de (eerste) dag waarop het
krachtens een overeenkomst door Quizzing.nl te organiseren of uit te voeren evenement zal moeten
plaatsvinden.
1.6 Onder 'locatie en/of tijd' wordt in deze voorwaarden verstaan: de met Opdrachtgever
overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.
1.7 Onder 'evenementsom' wordt in deze voorwaarden verstaan: de prijs die Opdrachtgever voor het
evenement aan Quizzing.nl verschuldigd is.
1.8 Onder 'deelnemers' wordt in deze voorwaarden verstaan: alle bij het evenement aanwezige
toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en
Overeenkomsten met Quizzing.nl.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op
briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of op het Internet.
2.3 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Opdrachtgever of artiest gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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2.5 Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij
verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze
voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden
onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien
zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.7 Indien Quizzing.nl in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat
Quizzing.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte
naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 – Offertes/totstandkoming Overeenkomst
3.1 Elk aanbod van Quizzing.nl is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Quizzing.nl, mondeling, schriftelijk,
telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend
en kunnen derhalve door Quizzing.nl worden herroepen, zelfs direct nadat Opdrachtgever het
aanbod heeft aanvaard.
3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij
benadering en zijn voor Quizzing.nl slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden
schriftelijk is bevestigd.
3.4 Indien een offerte e.d. van Quizzing.nl niet binnen 14 dagen of de aangegeven andere periode
door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd en door Quizzing.nl is bevestigd, is
hij vervallen.
Artikel 4 – Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop Quizzing.nl een
aanvaarding verzend na ontvangst van de door de Opdrachtgever bevestigde offerte.
4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Quizzing.nl slechts, indien
zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen of andere
(tussen)personen van Quizzing.nl binden Quizzing.nl niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk
door de directie van Quizzing.nl zijn bevestigd.
4.4 De opdrachtbevestiging van Quizzing.nl wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te
geven.
4.5 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Quizzing.nl en
Opdrachtgever, dan wel tussen Quizzing.nl en derden, voorzover deze betrekking hebben op de
relatie tussen Quizzing.nl en Opdrachtgever, is Quizzing.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht
zijn van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Quizzing.nl
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4.6 Indien Quizzing.nl met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een Overeenkomst sluit,
is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die
voor hen uit die Overeenkomst jegens Quizzing.nl voortvloeien.
4.7 Quizzing.nl behoudt zicht het recht voor om voor rekening en risico van Opdrachtgever derden in
te schakelen bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst als dat
redelijkerwijs nodig mocht zijn.
4.8 Indien Quizzing.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever diensten
heeft verricht en/of zaken heeft geleverd die buiten de overeenkomst vallen, zullen deze diensten
en/of zaken door opdrachtgever aan Quizzing.nl worden vergoed.
4.9 Quizzing.nl behoudt zich het recht voor de gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de opdracht
redelijkerwijze niet (meer) uitgevoerd kan worden, indien Opdrachtgever de toepasselijkheid van de
wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of indien Opdrachtgever overlijdt. Indien de
Overeenkomst door Quizzing.nl op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal
Opdrachtgever aan Quizzing.nl automatisch een boete verschuldigd zijn voor de gemaakte interne
kosten en winstderving van 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van EUR 100,--.
Bovendien zal Opdrachtgever alle andere kosten, door Quizzing.nl gemaakt ter voorbereiding op de
door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Quizzing.nl geleden schade vergoeden.
Voorzover Quizzing.nl (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten
Overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of
schadevergoeding aan Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en/of vergunningen die
benodigd zijn voor uitvoering van een Overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de deelnemers van een
krachtens een Overeenkomst door Quizzing.nl georganiseerd evenement.
5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan materialen van Quizzing.nl veroorzaakt door
de deelnemers. In zulke gevallen zal Quizzing.nl een schadeclaim indienen ter hoogte van de kosten
voor het vervangen van het materiaal en een opslag van ten minste 30EUR. Voor materialen jonger
dan 5 jaar wordt uitgegaan van de nieuwwaarde, voor materialen ouder dan 5 jaar zal een
dagwaarde worden vastgesteld door Quizzing.nl.
5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever op eigen kosten zorgdragen voor
voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van Artiesten en deelnemers van een
krachtens de Overeenkomst georganiseerd en uit te voeren evenement. Indien afspraken zijn
gemaakt over vorenstaande maatregelen, is Quizzing.nl niettemin gerechtigd om in dit verband
aanvullende voorwaarden te stellen, indien gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld de komst
van bijzondere gasten zoals hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau, leden van het
Koninklijk Huis en dergelijke) daartoe nopen.
5.5 Indien naar het oordeel van Quizzing.nl door Opdrachtgever onvoldoende maatregelen zijn
genomen om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Quizzing.nl gerechtigd het
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evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige
aanspraak kan maken op schadevergoeding of een korting op de met Quizzing.nl overeengekomen
evenementsom; voorts kan Quizzing.nl voor rekening en risico van Opdrachtgever
veiligheidsmaatregelen treffen. Quizzing.nl is vrij in de keuze.
5.6 Het recht op de uitvoering van de Overeenkomst dat voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst
voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzing.nl.
Artikel 6 – TV-clausule
6.1 Quizzing.nl is gerechtigd het betreffende onderdeel van de Overeenkomst te annuleren, zulks tot
uiterlijk 4 (vier) werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde Artiest op de
activiteitsdatum en de overeengekomen tijd een televisieoptreden of beeld- of geluidsopname van
zijn artistieke prestatie heeft. In dat geval zal Opdrachtgever van Quizzing.nl geen schadevergoeding
kunnen vorderen.
6.2 In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen
arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van de tv-clausule van één of meer van de Artiesten,
bedoeld in de Overeenkomst, heeft Quizzing.nl het recht desbetreffende rol of het optreden door
een andere gelijkwaardige Artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen
voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te
verschuiven naar een later datum, een en ander na overleg met Opdrachtgever, Opdrachtgever zal
de in dit verband redelijkerwijs te maken extra kosten aan Quizzing.nl vergoeden.
Artikel 7 - Muziek-auteursrechten
7.1 Kosten verschuldigd in verband met auteursrechten voor o.a. muzikanten is Opdrachtgever
rechtstreeks verschuldigd aan Buma/Stemra Auteursrechtorganisatie, gevestigd te (2132 WT)
Hoofddorp aan de Siriusdreef 22-28, (Postbus 3080, 2130 KB), tel. 023 - 799 79 99, Fax. 023 - 799 77
77 (zie verder www.bumastemra.nl). Opdrachtgever vrijwaart Quizzing.nl daarvoor.
Artikel 8 - Publiciteit
8.1 Quizzing.nl is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bevoegd om de door haar
georganiseerde evenementen aan te wenden voor alle mogelijke publiciteitsdoeleinden en gebruik
te maken van alle mogelijke publiciteitsmiddelen mits het niet om vertrouwelijke bedrijfsgegevens
gaat.
Artikel 9 - Maaltijden en drankverbruik crew
9.1 Medewerkers van betrokken toeleverende partijen en medewerkers van Quizzing.nl hebben
gedurende de opbouw, uitvoering en afbouw van het evenement het recht op het (redelijk) gebruik
van consumpties en zo nodig eenvoudige maaltijd(en) voor rekening van Opdrachtgever. Dit zal op
basis van nacalculatie aan Opdrachtgever worden berekend.
Artikel 10 – Facturen, prijzen en betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling als volgt plaats te vinden: 100% ten
minste 7 dagen voorafgaand aan het evenement. Additionele kosten worden achteraf in rekening
gebracht.

Algemene woorwaarden Quizzing.nl 25-03-2018

4

10.2 Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Opdrachtgever in verzuim; een
ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Opdrachtgever met
het stellen van zekerheid in verzuim is, kan Quizzing.nl haar prestaties opschorten, terwijl zij ook
zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.9 tweede
alinea van toepassing is.
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 bedraagt de betalingstermijn in elk geval veertien
(14) dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen.
10.4 Opdrachtgever zal de betaling van de vergoeding aan Quizzing.nl niet opschorten of
Opdrachtgever zal de te betalen vergoeding niet verrekenen.
10.5 Alle betalingen zullen geschieden op een door Quizzing.nl schriftelijk aan te wijzen bank- of
girorekening.
10.6 Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar
verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in
mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Opdrachtgever mede dat de
betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
10.7 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken
van de betalingstermijn. Indien Quizzing.nl in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte
nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Quizzing.nl direct
opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
10.8 Gedurende de periode van haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen
een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na
afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd
met de over dat jaar verschuldigde rente.
10.9 Bij buitengerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de
vertragingsrente, de werkelijk door Quizzing.nl gemaakte incassokosten verschuldigd.
10.10 Indien Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, kan Quizzing.nl haar prestaties
opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst kan ontbinden, in welk
geval artikel 4.9 tweede alinea van toepassing is.
10.11 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen
exclusief BTW en verschotten en gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van
de aanbieding. Quizzing.nl behoudt zich het recht voor de na dato van de aanbieding of
opdrachtbevestiging ontstane wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop Quizzing.nl in
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld verhoging van materiaalprijzen, sociale
lasten, omzetbelasting, etc., aan Opdrachtgever door te berekenen.
10.16 De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door
Quizzing.nl ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder
meer reis- en verblijfkosten.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
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11.1 Quizzing.nl neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te
leveren prestaties of zaken in strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van
intellectueel eigendom van een derde. Indien niettemin aan Quizzing.nl het verwijt valt te maken van
het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Quizzing.nl, onverminderd de in
artikelen 13, 14 en 15 vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de kosten terugnemen,
of zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde of een gelijkwaardige zaak, ongestoord kan blijven
gebruiken; alles mits Opdrachtgever Quizzing.nl tijdig waarschuwt en onmiddellijk en
onvoorwaardelijk in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van degene die rechten van
intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter zake van inbreuk op een recht van
intellectuele eigendom buiten Nederland zal Opdrachtgever tegen Quizzing.nl geen enkele aanspraak
kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Quizzing.nl de auteursrechten en alle
overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte voorbeelden,
berekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van Quizzing.nl en mogen zonder haar uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze
worden gebruikt, ongeacht of aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever zal deze zaken op eerste verzoek aan Quizzing.nl terugsturen.
11.3 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzing.nl is Opdrachtgever niet
bevoegd geluids- en/of beeldopnamen van een in het kader van een evenement optredende Artiest
te (laten) maken. Opdrachtgever zal tevens voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat
deelnemers en/of op het evenement aanwezige andere derden dergelijke opnamen maken.
11.4 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quizzing.nl zullen geen geluidsdragers,
affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een
evenement optredende Artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.
Opdrachtgever zal tevens maatregelen treffen om te voorkomen dat deelnemers en/of op het
evenement aanwezige andere derden dergelijke opnamen maken.
Artikel 12 – Ontbinding/annulering door Opdrachtgever
12.1 Ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient te geschieden per aangetekend
schrijven.
12.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is artikel 4.9 tweede alinea van toepassing.
12.3 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever gedeeltelijk wordt ontbonden en wel in die zin dat
het een annulering betreft van additionele opties of het wijzigen van pakket, waarbij het evenement
wel doorgang heeft, restitueert Quizzing.nl waar mogelijk een met de wijziging overeenkomend
evenredig deel van de kosten haarzelf en de kosten van eventueel door haar ingeschakelde derden,
mits Quizzing.nl terzake daarvan geen betaling aan die derden verschuldigd is.
Artikel 13 - Klachten
13.1 Opdrachtgever zal de geleverde dienst onmiddellijk controleren op eventuele gebreken en
tekortkomingen.
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13.2 Eventuele klachten zullen, onder precieze opgave van de feiten waarop deze klachten
betrekking hebben, binnen 3 dagen nadat de dienst door Quizzing.nl is geleverd schriftelijk of per email bij Quizzing.nl worden ingediend. Eventuele vorderingen dienen voorts op straffe van verval
uiterlijk 1 jaar na (op)levering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
13.3 Quizzing.nl is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten indien Opdrachtgever
aan al haar contractuele verplichtingen jegens Quizzing.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
Opdrachtgever zal haar verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door haar
ingediende klacht.
13.4 Indien de klachten van Opdrachtgever, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal
Quizzing.nl zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van de dienst dan wel,
indien dat redelijkerwijs niet meer mogelijk is, het toepassen van een redelijke prijsreductie. Gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk met
medewerking van Quizzing.nl.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Quizzing.nl is behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade,
zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor
Opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan. Quizzing.nl is hooguit verplicht de onjuiste prestatie
alsnog te verrichten of, indien dat niet mogelijk is, een prijsreductie toe te passen.
14.2 Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van Quizzing.nl
beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling
voorzienbaar was tot een maximum van de opdrachtsom.
14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Quizzing.nl voor
zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover
deze derden jegens Quizzing.nl aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
14.4 Quizzing.nl is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de schade niet prompt en uiterlijk 7 dagen
nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan Quizzing.nl heeft
gemeld.
14.5 Quizzing.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van
haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar
ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk
zou zijn.
14.6 Eventuele vorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie
in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
Artikel 15 – Overmacht
15.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil
van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de
Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet (meer) van Quizzing.nl kan worden verlangd.
15.2 Onder overmacht van Quizzing.nl wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van
Quizzing.nl, vervoersmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen
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bij Quizzing.nl, problemen bij hulppersonen, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de
uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of
andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van
Quizzing.nl of Opdrachtgever, waardoor Quizzing.nl haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet
(meer) (tijdig) kan nakomen.
15.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Quizzing.nl de uitvoering van de
Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst definitief ontbinden; Opdrachtgever kan dat
ook, maar eerst nadat Quizzing.nl 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is
nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is Quizzing.nl geen schadevergoeding
verschuldigd.
15.4 Quizzing.nl kan betaling vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende
Overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
15.5 Quizzing.nl kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht
oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 16 - Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
16.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de
sector civiel van een rechtbank ("procureurszaken"), worden in eerste instantie bij uitsluiting
beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Arnhem, tenzij Quizzing.nl er de voorkeur
aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van
Opdrachtgever of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
16.3 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.
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