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Algemene Voorwaarden Skool Workshop 
 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1 Definities: 
Skool Workshop – creatieve workshops-evenementen 
Aanbod: de workshop/ voorstelling(en) die Skool Workshop aanbiedt 
Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die Skool Workshop voor de workshop inzet (o.a. 
instrumenten, attributen, geluidsversterking, bekabeling). 
Offerte: Een optie met kostenindicatie van Skool Workshop met daarin het aangeboden aanbod en de 
uitvoering ervan beschreven. 
Overeenkomst: De door de opdrachtgever ondertekende offerte waarmee doorgang van het in de offerte 
aangegeven aanbod officieel wordt overeengekomen. Deze wordt door de opdrachtgever in Pdf bestand of per 
post verzonden, en vervolgens door Skool Workshop per e-mail bevestigd inclusief relevante details. 
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Skool Workshop een overeenkomst sluit of wenst te 
sluiten, of aan wie Skool Workshop een aanbieding doet. 
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals de 
uitvoering. 
1.3. De Wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van 
Skool Workshop. 
1.4. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld 
per e-mail) van en/of aanvaarding door Skool Workshop, die dan (tenzij anders vermeld) uitsluitend voor de 
desbetreffende overeenkomst geldt. 
1.5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is (om welke reden dan ook) blijven deze 
voorwaarden voor het overige van kracht. Terwijl die bepaling geacht wordt te zijn vervangen door een wel 
toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling. 
1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
1.7. Indien Skool Workshop geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat Skool Workshop in enigerlei mate het recht zou verliezen 
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
1.8. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
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Artikel 2 – Offertes/ Totstandkoming overeenkomst 
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Skool Workshop zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op 
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking 
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2.2. Skool Workshop kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen (dan wel een onderdeel daarvan) een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 
2.3. Indien door Skool Workshop een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Skool Workshop en 
haar opdrachtgever eerst tot stand na ontvangst akkoord getekend exemplaar van deze offerte, door de 
contactpersoon of ander bevoegd persoon (per pagina geparagrafeerd en op de laatste pagina op de 
aangewezen plek ondertekend). Dit getekende exemplaar kan per post of per e-mail (gescand) worden 
geretourneerd. Vervolgens bevestigt Skool Workshop per e-mail inclusief relevante details. 
2.4. Het aanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet. Skool Workshop is 
verplicht de overeenkomst naar beste uit te voeren, waarnaast de opdrachtgever verplicht is tot het nakomen 
van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de opdrachtgever zorg te dragen 
aan een veilige arbeidsomgeving binnen de vastgestelde wettelijke normen. 
2.5 Skool Workshop behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel 
deze eerst te accepteren na verstrekking door de opdrachtgever van afdoende zekerheden voor de nakoming 
door de opdrachtgever van zijn verplichtingen. 
2.6 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, evenals mondelinge afspraken en/of toezeggingen 
naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Skool Workshop, zijn slechts geldig indien 
deze schriftelijk door Skool Workshop zijn bevestigd. 
2.7. De opdrachtgever kan een vrijblijvende optie nemen op een uitvoeringsdatum van het aanbod. 
Skool Workshop verplicht zich de betreffende datum gedurende 1 maand te reserveren. Bij andere potentiële 
opdrachten dient Skool Workshop de betreffende datum eerst aan te bieden aan de opdrachtgever, wie 
aanvraag eerder heeft geplaatst en dus het eerste recht van boeking heeft. Is de optie niet binnen de 
overeengekomen termijn omgezet in een overeenkomst, dan is Skool Workshop gerechtigd bij afloop van het 
termijn deze zonder nadere berichtgeving te annuleren. 
2.8. Wanneer er sprake is van een overeenkomst en na de datum van ondertekening en er vind een wijziging in 
het aantal deelnemers plaats, dan dient de opdrachtgever dit te allen tijde aan Skool Workshop door te geven. 
Een dergelijke wijziging zal hoogstwaarschijnlijk een tariefwijziging tot gevolg hebben, waarvan de 
opdrachtgever uiteraard schriftelijk op de hoogte zal worden gebracht. 
2.9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding 
opgenomen aanbod, dan is Skool Workshop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in 
overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij Skool Workshop anders aangeeft. 
2.10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Skool Workshop niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet 
automatisch voor toekomstige orders. 
2.11. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Skool Workshop een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. 
Bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
2.12. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. 
2.13. Skool Workshop is wel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet van Skool Workshop kan worden gevergd. 
2.14. Indien Skool Workshop tot opschorting of ontbinding overgaat, is het op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
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Artikel 3– Tarieven 
3.1. Educatieve diensten voor deelnemers tot 21 jaar, inclusief secundaire kosten zoals reiskosten en 
materiaalkosten zijn vrijgesteld van btw. 
3.2. Diensten voor deelnemers boven de 21 jaar zijn onderhevig aan het 21% btw-tarief. 
3.3. De tarieven van het aanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Dit betekent dat de opdrachtgever voor 
nieuwe opdrachten geen aanspraak kan maken op tarieven uit het verleden. 
3.4. De tarieven van het aanbod zijn gebaseerd op een tijdschema met korte of geen pauzes. Wanneer na de 
prijsopgave door Skool Workshop blijkt dat er extra pauzes en of 'tussenuren' moeten worden ingevoegd, dan 
zal Skool Workshop de offerte hierop aanpassen. 
 
 
Artikel 4 – Betalingscondities 
4.1. Bedragen tot EUR 1.000: Skool Workshop zal binnen 30 dagen na realisering van het aanbod het 
verschuldigde bedrag per e-mail aan de contactpersoon van de opdrachtgever factureren.  
Hierbij verplicht de opdrachtgever de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 10 
werkdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
- Bedragen hoger dan EUR 1.000: Indien het factuurbedrag meer dan EUR 1.000 bedraagt, dan voldoet de 
opdrachtgever 50% van het geoffreerde bedrag binnen 10 werkdagen na het versturen van de 
bevestigingsmail. Voor het restantbedrag gelden dezelfde voorwaarden als voor bedragen tot EUR 1.000. 
Dit is geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
4.2. Mocht de opdrachtgever onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Skool Workshop de volgende procedure 
volgen: 
1. Na de tweede herinnering heeft de opdrachtgever 10 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te 
voldoen zonder verdere kosten. 
2. Blijft de opdrachtgever ook na deze termijn in gebreke, dan is Skool Workshop gerechtigd het factuurbedrag 
met 10% te verhogen met een minimum van 25 euro. Skool Workshop zal de opdrachtgever hiervan in kennis 
stellen middels een aanmaning, waarin tevens de laatste termijn van betaling wordt aangegeven.  
Dit termijn bedraagt 10 werkdagen. 
3. Blijft de opdrachtgever wederom in gebreke, dan is Skool Workshop gerechtigd de vordering zonder nadere 
aankondiging ter incasso aan te bieden. De kosten worden dan opnieuw verhoogd, dit keer met de wettelijk 
vastgestelde rente vanaf deze datum als zijnde buitengerechtelijke kosten. 
4. Blijft de opdrachtgever wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Skool Workshop 
gerechtigd over te gaan tot gerechtelijk incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende 
kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht. 
5. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum 
schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden nadrukkelijke) uitgesloten. 
6. Geschillen betreffende facturering ontslaan de opdrachtgever niet van de verplichting te voldoen aan de 
gestelde betalingstermijnen. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde tot betaling van het gefactureerde. 
4.3 Skool Workshop bepaalt per situatie of er een voorschot betaald dient te worden, voorafgaand aan een 
workshop. 
 
Artikel 5 – Annuleringsbeding 
5.1. Indien het aanbod door onverwachte redenen van de zijde van Skool Workshop, zoals ziekte of andere 
dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal Skool Workshop een vervanger sturen die de 
overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren. 
5.2. Een overeenkomst kan (na bevestiging door Skool Workshop) door de opdrachtgever worden geannuleerd 
in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen 
prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering 
plaatsvindt volgens de navolgendestaffels: 
Bij annulering tot 14 dagen voor het evenement brengen wij enkel € 15, - administratiekosten in nota  
Bij annulering tot 7 dagen voor het evenement: 50 % 
Bij annulering minder dan 7 dagen of tijdens/halverwege een evenement: 100 % 
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Artikel 6 – Levering 
6.1. De eventuele levering van het instrumentarium voor het aanbod vindt plaats op het vooraf 
overeengekomen adres van de workshoplocatie, zoals beschreven in de bevestigingsmail. 
6.2. De opdrachtgever is verplicht om desgevraagd toe te zien op veilige opslag van het instrumentarium en het 
gebruik van het instrumentarium door de deelnemers zoals geïnstrueerd door de Skool Workshop artiesten. 
6.3. Skool Workshop zal onverwijld na ontvangst van het instrumentarium inspecteren of het instrumentarium 
naar haar inzicht in goede staat verkeert. 
6.4. Indien door Skool Workshop of door Skool Workshop ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever 
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid 
gewenste faciliteiten. 
6.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Skool Workshop aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Skool Workshop worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Skool Workshop zijn verstrekt, heeft Skool 
Workshop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
Het uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Skool Workshop ter 
beschikking heeft gesteld. Skool Workshop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat 
Skool Workshop is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
6.6. Levertijden worden vooraf bepaald in overleg tussen Skool Workshop en opdrachtgever, en worden 
vastgelegd in de bevestigingsmail. 
 
 
Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever 
7.1. De opdrachtgever is verplicht het instrumentarium als een goed rentmeester en in overeenstemming met 
de instructies van Skool Workshop of door Skool Workshop ingeschakelde derden te gebruiken en zorg te 
dragen voor een passende en veilige opslag. 
7.2. De opdrachtgever is verplicht Skool Workshop medewerkers te allen tijden toegang te verlenen tot de 
plaats waar het instrumentarium zich bevindt. 
7.3. De opdrachtgever verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel 
waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en). 
7.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in 
bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
7.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te 
dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen. 
7.6. De opdrachtgever is verplicht het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke 
risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen 
schade anderszins. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
7.7. Wanneer de opdrachtgever het aanbod gedeeltelijk of geheel in de buitenlucht wil laten plaatsvinden, dan 
dient de opdrachtgever te zorgen voor een deugdelijke overkapping die het instrumentarium beschermt tegen 
weersinvloeden. Tevens dient de opdrachtgever te zorgen voor een alternatieve, nabij gelegen binnenruimte 
die beschikbaar is in het geval van slecht weer. De opdrachtgever en Skool Workshop overleggen wanneer deze 
binnenruimtes in gebruik dienen te worden genomen, waarbij Skool Workshop de doorslaggevende stem 
heeft. Schade aan het instrumentarium door weersinvloeden dient de opdrachtgever te vergoeden. 
7.8. De opdrachtgever draagt zo nodig zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het laten 
plaatsvinden van het evenement en de bijbehorende geluidsoverlast. 
7.9 De opdrachtgever geeft Skool Workshop toestemming om foto of video materiaal van de diensten te 
gebruiken als promotiemateriaal, tenzij hier voorafgaand andere afspraken over zijn gemaakt. 
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Artikel 8 – Verzekeringen 
8.1. Het volledige evenement inclusief het aanbod van Skool Workshop vallen onder verzekeringen van de 
opdrachtgever. 
8.2. Alle schade aan het instrumentarium waaronder verlies of diefstal of door met het instrumentarium 
veroorzaakt, is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij er sprake is van door de opdrachtgever 
bewezen opzet of grove schuld van Skool Workshop. Waarvan in ieder geval geen sprake is bij onjuiste, niet of 
niet tijdige inspectie van het instrumentarium door de opdrachtgever. Bij diefstal is de opdrachtgever verplicht 
de verkoopprijzen van het instrumentarium aan Skool Workshop te vergoeden, onverminderd de overige 
rechten van Skool Workshop. 
 
 
Artikel 9 – Overmacht 
9.1. In geval Skool Workshop door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te 
komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is Skool Workshop gerechtigd zonder  
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Skool Workshop gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te 
vergoeden. 
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop Skool 
Workshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Skool Workshop niet in staat is zijn verplichtingen na te 
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Skool Workshop of van derden daaronder begrepen. Skool Workshop 
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert intreedt nadat Skool Workshop zijn verbintenis had moeten nakomen. 
9.3. Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de opdrachtgever het recht de 
overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 
twee dagen. 
9.4. Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van haar 
verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen. 
9.5. Indien door overmacht Skool Workshop niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan Skool Workshop nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. De opdrachtgever is verplicht zich daartoe 
maximaal te verzekeren. 
9.6. Mocht onverhoopt de opdrachtgever de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren waardoor de 
aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het 
factuurbedrag. 
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Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
10.1. Indien Skool Workshop aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze 
bepaling is geregeld. 
10.2. Skool Workshop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Skool 
Workshop is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
10.3. Het aanbod van Skool Workshop wordt uitgevoerd door zelfstandige artiesten die zelf aansprakelijk zijn 
voor eventuele schade die door bewezen grove nalatigheid door hen zijn aangebracht aan de eigendommen 
van de opdrachtgever. Skool Workshop is als organisator slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door 
bewezen grove nalatigheid op het gebied van organisatie en coördinatie van het evenement, voor zover niet 
uitgevoerd door de eerdergenoemde zelfstandige artiesten. 
10.4. Indien Skool Workshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Skool Workshop beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order. Althans tot dat gedeelte van 
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.5. De aansprakelijkheid van Skool Workshop is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van 
zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
10.6. Skool Workshop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt 
om de gebrekkige prestatie van Skool Workshop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel 
deze aan Skool Workshop toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Skool Workshop is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. 
10.7. Skool Workshop kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of 
inbeslagname van installaties/instrumenten van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is. 
10.8. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het 
gevolg is van omstandigheden waar Skool Workshop geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen 
weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 
10.9 De opdrachtgever ontvangt tijdens het maken van de boeking per e-mail een concept offerte van Skool 
Workshop. Zo wordt er van de opdrachtgever verlangt om akkoord te gaan met deze offerte en dus ook met de 
Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 11 – Einde overeenkomst 
11.1. Skool Workshop is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen 
indien: 
1. Het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever surseance van betaling 
aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt. 
2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de opdrachtgever wordt gelegd. 
3. De opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. 
4. De opdrachtgever (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert. 
5. De opdrachtgever de bedrijfsvoering staakt. 
6. De opdrachtgever enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of 
niet op behoorlijke wijze nakomt. 
 
Mocht zich één van deze situaties voordoen, dan is de opdrachtgever verplicht Skool Workshop hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Skool Workshop dan vrij om of de overeenkomst terstond te 
beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten 
door Skool Workshop verschuldigd is, terstond op te eisen zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling 
noodzakelijk is.  
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