ALGEMENE VOORWAARDEN LASTBLAST VOF
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant.
Artikel 1. Algemeen
Opdrachtnemer: LastBlast VOF gevestigd te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Oost Brabant onder nummer 66017661 op 01-05-2016 ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heren Jordy van Oostveen en Bart de Ridder.
Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon (die eventueel handelt in de uitoefening van een
bedrijf en/of beroep) die aan LastBlast een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
handelingen, werkzaamheden dan wel het verlenen van diensten.
Artikel 2. Definities
1. Werkzaamheden: alle handelingen, werkzaamheden en diensten van LastBlast zoals vastgelegd
in aanbiedingen, overeengekomen door of in opdracht van LastBlast ten behoeve van de
opdrachtgever verricht. Onder werkzaamheden wordt mede verstaan, het aanleveren van
gecomponeerde muziekstukken, het ontwerpen en regisseren van effect- en lichtshows, en het
adviseren in het laten realiseren van special effects door een erkend (vuurwerk)specialist.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen LastBlast en opdrachtgever met betrekking tot de
werkzaamheden en diensten van LastBlast.
3. Partijen: de opdrachtgever en LastBlast.
Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten,
overeenkomsten en/of diensten met LastBlast. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van
deze algemene voorwaarden, mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt
vastgesteld.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes, aanbiedingen,
opdrachten, overeenkomsten en/of diensten uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde
opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds uitgebrachte
offertes, aanbiedingen, uitgevoerde opdrachten, overeenkomsten en geleverde zaken of
diensten.
3. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover door de opdrachtgever algemene
voorwaarden worden gebruikt die in strijd zijn met de voorwaarden en/of bepalingen van de
overeenkomst van LastBlast en/of deze algemene voorwaarden, dan prevaleren te allen tijde de
voorwaarden en bepalingen van LastBlast en blijven die van de opdrachtgever buiten
toepassing.
4. Op (een) van deze voorwaarden afwijkend(e) beding(en) kan de opdrachtgever slechts een
beroep doen, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door LastBlast zijn aanvaard en deze wijziging
geldt enkel en alleen voor de betreffende overeenkomst. Aan deze genoemde afwijkingen
kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot (een) eventueel later aangegane
overeenkomst(en).
5. Overeenkomsten met LastBlast, wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop binden LastBlast
eerst nadat en voor zover zij deze hebben geaccepteerd en schriftelijk hebben bevestigd. Indien
een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
6. Door het enkel plaatsen van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en
wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord
te zijn gegaan ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
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7.
8.

Mondelinge toezeggingen en/of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met
deze voorwaarden, binden LastBlast niet dan nadat en voor zover deze door LastBlast schriftelijk
zijn bevestigd.
Wanneer er door omstandigheden een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, dan
zijn de gemaakte afspraken bindend vanaf het moment dat de werkzaamheden voor deze
overeenkomst beginnen.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes van LastBlast zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld;
in die gevallen heeft de offerte een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen.
2. LastBlast heeft, indien na het uitbrengen van een offerte geen overeenkomst tot stand komt,
recht op vergoeding van alle door LastBlast gemaakte kosten van degene die om een offerte
heeft verzocht.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat LastBlast schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of
de opdracht van de wederpartij te aanvaarden dan wel door afgifte van een factuur van
LastBlast.
4. Het bewijs van totstandkoming van de overeenkomst kan ook met andere middelen worden
bewezen.
5. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten,
sociale- en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren
werk.
6. Indien opdrachtgever nalaat de offerte schriftelijk te aanvaarden en/of schriftelijk te bevestigen,
maar er desondanks mee instemt dat LastBlast een aanvang met het uitvoeren van de opdracht
maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
7. Aanvaarding bindt LastBlast niet, indien deze (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod tenzij en voor zover LastBlast schriftelijk en uitdrukkelijk instemming
hiertoe geeft.
8. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief op dat moment geldende wettelijke BTW en
andere heffingen van overheidswege alsmede (vervoers- en/of parkeer)kosten die gemaakt
moeten worden in het kader van de opdracht en exclusief eventueel bijkomende licht- en
geluidssets en de aan BUMA/STEMRA en/of SABAM en/of de aan SENA af te dragen rechten,
indien en voor zover deze niet door de opdrachtgever worden afgedragen zoals in deze
voorwaarden is bepaald.
9. Offerten kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. Indien voor uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van
prijsbepalende factoren optreedt (voorziene of onvoorziene omstandigheden) heeft LastBlast
het recht om een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen of de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren.
10. Met de hand aangebrachte wijzigingen door de opdrachtgever maken offertes en
overeenkomsten ongeldig, tenzij deze door LastBlast uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
11. De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden
die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door opdrachtgever
mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de offerte komt totaal
voor rekening van de opdrachtgever.
12. De opdracht tussen LastBlast en opdrachtgever is voor onbepaalde duur en tevens is de door
LastBlast opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht een indicatieve strekking mits
anders blijkt uit de aard en inhoud van de opdracht.
13. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever
voortvloeiende uit de overeenkomst.
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Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met LastBlast,
volledig bekend te zijn met de prestaties van LastBlast, alsmede met de soort en/of de aard van
de gecontracteerde prestaties. LastBlast zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Opdrachtgever verstrekt LastBlast tijdig alle informatie die gevraagd wordt/die benodigd is voor
correcte uitvoering van de opdracht en is gehouden al datgene te doen wat nodig en/of
wenselijk is om tijdige en juiste levering door LastBlast mogelijk te maken.
3. Opdrachtgever garandeert dat de stage, het podium en/of de locatie waar de werkzaamheden
van LastBlast betrekking op hebben bij het desbetreffende evenement goed bereikbaar is, veilig
is en voldoen aan de op dat moment gestelde wettelijke eisen en kwaliteitsnormen en op
zodanige wijze is ingericht dat geen schade aan de eigendommen van LastBlast kan ontstaan.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat al hetgeen voor LastBlast benodigd is voor een goede
uitvoering van de overeenkomst aanwezig, al dan niet door LastBlast op een (technische) rider
vermeld.
5. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de voor LastBlast benodigde ruimte(s) tijdig voor
LastBlast geheel ontruimd door derden beschikbaar zijn.
6. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle in het kader van de opdracht
benodigde vergunningen. Ingeval er uit de verleende vergunning(en) beperkingen voortvloeien,
dient de opdrachtgever dit tenminste 14 dagen voor de oplevering schriftelijk aan LastBlast
kenbaar te maken. Indien door gebrek aan juiste vergunningen het evenement niet kan
doorgaan, blijft de opdrachtgever in voorkomend geval verplicht het overeengekomen bedrag in
haar geheel te voldoen aan LastBlast.
Artikel 6. Wijziging opdracht en meerwerk
1. LastBlast is gerechtigd de kosten van wijziging in de overeenkomst c.q. meerwerk bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Indien de offerte gewijzigd zal worden door opdrachtgever dan zal de opdrachtgever dit in
overleg met LastBlast doen en zal dit meerwerk als een aanvullende opdracht in rekening
worden gebracht aan de opdrachtgever, deze zal slechts uitgevoerd worden na een schriftelijke
bevestiging zijdens LastBlast.
3. Indien LastBlast van oordeel is dat de wijzigingen van opdrachtgever de kwaliteit van het
resultaat zullen aantasten dan is LastBlast gerechtigd om de wijzigingen te weigeren.
4. Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het werk en de orderbevestiging inkoop- en/of
kostprijsbestanddelen worden verhoogd, heeft LastBlast het recht die verhoging aan de
opdrachtgever door te berekenen. Dit is mede van toepassing op de wijziging van invoerrechten
en ander rechten en belastingen en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse
tegenover de buitenlandse valuta waarin de opdrachtgever goederen en/of diensten heeft
gekocht.
5. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen; voortijdige
beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden minstens 30 dagen voor de
overeengekomen opleverdatum.
6. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft LastBlast recht op compensatie van het
geoffreerde werk en reeds gemaakte uren van de opdracht, die worden gesteld op tenminste
50% van de overeengekomen opdrachtsom. Indien LastBlast kan aantonen dat hetgeen
opgeleverd diende te worden al voor meer dan de helft gereed was, dan is de opdrachtgever
ook gehouden het meerdere boven de helft te voldoen.
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7.

De opdrachtgever kan ook na de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn een door hem gesloten
overeenkomst annuleren bij bijzondere omstandigheden, maar blijft te allen tijde verplicht het
gehele overeengekomen bedrag te betalen, ook bij omstandigheden zoals slecht weer of
overmacht.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding
1. LastBlast is gerechtigd haar werk c.q. haar werkzaamheden op te schorten indien de
opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betaling- en overige verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever. De
aanspraak van de reeds door LastBlast verrichte werkzaamheden, gemaakte uren, kosten en
eventuele verdere vorderingen worden behouden uit de wet en opdracht en deze aanspraak is
door LastBlast direct opeisbaar bij de opdrachtgever. LastBlast behoudt steeds het recht
schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor alsdan door de opdrachtgever
eventueel te lijden schade.
2. LastBlast is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten
rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te buiten rechte te
ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn
in gebreke blijft, met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met LastBlast.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtgever dient de facturen van LastBlast binnen 14 dagen na zonder enig recht op korting
of schuldvergelijking, ook in faillissement, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
2. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist in verzuim en heeft LastBlast het recht om een rente van 1% per
maand te berekenen tot aan het moment van voldoening van het algehele bedrag waarbij een
gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
3. Alle kosten, welke voor LastBlast voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen
door de opdrachtgever van enige verplichting van laatstgenoemde uit deze overeenkomst of
daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze
kosten zijn in ieder geval begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso, deurwaarder,
alsmede de kosten van de advocaat/raadsman en alle overige (buiten)gerechtelijke kosten. De
buitengerechtelijke kosten worden door partijen gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met
een minimum van € 500,00.
4. LastBlast behoudt zich te allen tijde het recht voor om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag, kosten en rente.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Voor elke door LastBlast aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een
inspanningsverplichting. LastBlast kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde
resultaten. De bepaalde termijn waarbinnen de oplevering dient plaats te vinden, wordt door
LastBlast nagestreefd, doch is niet bindend en de overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever
niet het recht haar verplichtingen op te schorten, te ontbinden, noch leidt ertoe dat LastBlast
aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade en/of gemaakte kosten.
2. LastBlast is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet, grove schuld
en/of grove nalatigheid van zichzelf of zijdens ingeschakelde hulppersonen voor diensten met
inachtneming van instructies van LastBlast (hieronder zijn begrepen de werkzaamheden door
een erkend vuurwerkspecialist voor de special effects).

4

3.

Mocht LastBlast niettemin aansprakelijk zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat met de desbetreffende order of opdracht is gemoeid. Gevolgschade en/of kosten ter
vaststelling en begroting van de schade zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien LastBlast niettemin verder dan 9.3 genoemd aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen onder de gegeven omstandigheden door de aansprakelijkheidsverzekering
in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd. Cumulatie van het onder 9.3 en 9.4 gestelde is
uitgesloten.
5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde is LastBlast niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van een tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende
verbintenis (overmacht); - gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering
van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een
leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld; - gebrekkige medewerking,
informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of
vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n); schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen
octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten
etc.
6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, aanvaardt LastBlast slechts
Aansprakelijk indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een door LastBlast gesloten
(wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en slechts tot het bedrag van de door
de verzekering gedane uitkering.
7. Indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van
LastBlast in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de kosten gemaakt door
LastBlast voor inschakeling van derden, met een maximum van het laagste bedrag van een der
navolgende bedragen of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of uren.
8. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, is LastBlast nimmer aansprakelijk voor
schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van
opdrachtgever.
9. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden zal de aansprakelijkheid verder
beperkt worden tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10. In geen enkel geval kan de opdrachtgever beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering
van de opdracht indien deze niet uiterlijk binnen twee weken na afronding van de
opdracht/datum van evenement door opdrachtgever schriftelijk aan LastBlast kenbaar is
gemaakt. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens LastBlast en de door hem bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
11. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de opdrachtgever jegens LastBlast
ingevolge deze voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat de opdrachtgever met
de schade bekend is geworden.
Artikel 10. Garanties
1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LastBlast, de opdrachtgever of derden
aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
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2.

3.

De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door
of het gevolg is van omstandigheden waar LastBlast geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) etc.
Alle aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang de opdrachtgever niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling geheel of
gedeeltelijk na te laten op grond van het feit dat LastBlast zijn garantieverplichtingen niet, nog
niet of niet volle nagekomen is.
De opdrachtgever kan nimmer een beroep op een garantie doen: - ten aanzien van zaken die
door LastBlast van derden zijn betrokken, indien LastBlast geen beroep kan doen op een door de
derde verstrekte garantie; - ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn
van voorschriften die door de overheid zijn opgelegd; - ten aanzien van materialen, zaken en
constructies e.d. die op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn gebruikt; - ten aanzien van
gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet-inachtneming van
onderhoudsvoorschriften, niet als gebruikelijk aan te merken gebruik, reparaties door anderen
dan LastBlast en overtredingen van contractuele en/of wettelijke verplichtingen door de
afnemer.

Artikel 11. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de
partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop LastBlast geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder LastBlast niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Onder overmacht aan de zijde van LastBlast zullen mede begrepen
zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oproer, terreurgevaar, stakingen,
stiptheidsactie, werknemersuitsluiting, brand, waterschade, ontploffing, natuurrampen en
andere weersinvloeden, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, defecten of storingen in
machines of andere te gebruiken zaken en andere storingen in het bedrijf van LastBlast of haar
leverancier en/of niet nakoming door de door LastBlast ingeschakelde derde(n) en elke andere
van LastBlast onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van LastBlast kan worden verlangd.
3. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat juiste
nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van
derden niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te
vergoeden. Voor zover LastBlast ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
haar verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LastBlast gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever
is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
4. Indien en voor zover LastBlast de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet
geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen, is LastBlast gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden danwel gedurende een redelijke
termijn op te schorten zonder deswege schadeplichtig te zijn of te worden.
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Artikel 12. Geheimhouding
1. LastBlast behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Hieronder vallen
tevens de gebruikte materialen en gegevens.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak LastBlast gehouden is
vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede
te verstrekken en LastBlast zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LastBlast niet gehouden
tot de schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot de
ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 13. Intellectuele Eigendom
1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen, etc.
die benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.
2. Onder deze toestemming en/of vergunningen vallen ook de muziekrechten van
auteursorganisatie BUMA/STEMRA en/of SENA en/of SABAM danwel aanverwanten welke zijn
vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van de uitkoopgage. Opdrachtgever verklaart zich
akkoord zorg te dragen voor het afdragen van de verschuldigde rechten over de door LastBlast
aangedragen composities (ook indien er composities van andere auteursrechthebbenden zullen
worden gebruikt in een opdracht). LastBlast verplicht zich in bovenstaand geval bij navraag
hieromtrent de gegevens van opdrachtgever aan BUMA/STEMRA en/of SENA en/of SABAM ter
inzage te geven. De opdrachtgever vrijwaart LastBlast van aanspraken terzake.
3. Auteursrechten over gecomponeerde muziekstukken alsook alle in het kader van de opdracht
door LastBlast tot stand gebrachte adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software,
contents, video’s, films, overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie en andere
materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan opdrachtgever of derden ter
hand zijn gesteld, blijven in volledig eigendom van LastBlast en geldt zij als maker in de zin van
de Auteurswet en zal zij als enige partij bevoegd zijn om als auteursrechthebbende over het
werk te beschikken tenzij anders is overeengekomen. De met LastBlast gesloten overeenkomst
en/of de door haar uitgebrachte offerten impliceren op geen enkele wijze een overdracht van
de aan LastBlast toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik dient LastBlast
vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming te hebben verleend.
4. Voor elke inbreuk gepleegd door, namens of middels opdrachtgever of zijn/haar aangestelde(n)
op Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten van LastBlast zal op grond van
deze overeenkomst een boete worden opgelegd die in verhouding staat tot de gepleegde
inbreuk van tenminste viermaal het overeengekomen orderbedrag per overtreding,
onverminderd het recht van LastBlast een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te
vorderen.
Artikel 14. Gebruik en licentie
1. Opdrachtgever geeft bij het sluiten van de overeenkomst toezegging aan LastBlast dat zij met
inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid hebben om tijdens en na
oplevering van het evenement op de door LastBlast gewenste wijze contents, video’s en andere
materialen of (elektronische) bestanden mogen gebruiken voor haar eigen publiciteit, portfolio
of promotiedoeleinden.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met LastBlast, kan hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp, concept of
content verkrijgen voor zover dit betreft het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging
overeenkomstig de bij de opdracht uitdrukkelijk overeengekomen bestemming. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en LastBlast, dan is de
opdrachtgever eerst na voorafgaand schriftelijk akkoord van LastBlast gerechtigd tot het alsdan
overeen te komen gebruik.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LastBlast zaken
en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder
begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen.
Na (op)levering door LastBlast verkrijgt de opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik
van het door LastBlast in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk. Het recht tot
gebruik van de opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de
geleverde zaken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Afbeeldingen, foto’s en dergelijke die verstrekt worden door LastBlast in hun communicatie naar
opdrachtgevers zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling c.q. indruk te geven van haar
aanbod en derhalve voor LastBlast niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het
recht geleverde diensten en/of betaling te weigeren of enigerlei vergoeding te verlangen van
LastBlast.
De opdrachtgever vrijwaart LastBlast of de door LastBlast ingeschakelde personen voor alle
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de opdracht worden
gebruikt.
LastBlast is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te
verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk
van LastBlast bekend te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.

Artikel 15. Consumpties
1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op het desbetreffende
evenement is de opdrachtgever verplicht bij aanvang/ bij binnenkomst de werknemers van
LastBlast kosteloos te voorzien van minimaal 10 niet-alcoholische consumpties per persoon en
om de vijf uur deze kosteloos te voorzien van een complete warme maaltijd.
Artikel 16. Toepasselijk recht, geschillen en wijzigingen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en LastBlast is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van LastBlast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LastBlast het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. LastBlast behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met terugwerkende kracht, zonder
nadere kennisgeving, aan te passen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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