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VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS VAN EVENEMENTEN
Definities
1.1

Opdrachtgever: de partij die MetZorg opdracht geeft een Evenement te organiseren.
Evenement: een congres, seminar, studiedag, leergang of (studie)reis, door MetZorg in
opdracht van Opdrachtgever te organiseren.
Toepasselijkheid

1.2

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van MetZorg met betrekking tot de
organisatie van Evenementen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
Offerte, totstandkoming overeenkomst en facturen van derden

1.3

De offertes van MetZorg zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd,
zolang MetZorg niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht aan de Opdrachtgever
heeft bevestigd.

1.4

Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld.

1.5

Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door MetZorg opgegeven
kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting
zal MetZorg vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze
overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat
laatste geval zal MetZorg Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is
Opdrachtgever gehouden die verhoging te betalen.

1.6.

De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden
aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden
aangebracht. Opdrachtgever verplicht zich bij enige wijziging van de afspraken zodanig
mee te werken dat de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst geen gevaar
loopt.

1.7.

Indien MetZorg bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden
gebruikmaakt, zal MetZorg in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van
de Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart MetZorg van
vorderingen van derden ter zake.

1.8

Facturen van door MetZorg, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door
MetZorg worden gecontroleerd en na zijn akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde
termijn door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij MetZorg deze facturen
inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de
betreffende kosten aan MetZorg verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste
verzoek van MetZorg voldoen.

Annulering
1.9

Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het
Evenement bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval
Opdrachtgever aan MetZorg de kosten is verschuldigd van de reeds door MetZorg aan de
uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient
Opdrachtgever alle kosten van door MetZorg ten behoeve van het Evenement
ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan
MetZorg, indien MetZorg deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is
Opdrachtgever aan MetZorg een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan
15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van MetZorg in de overeenkomst
opgenomen vergoedingen.

1.10

Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor
(aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen
totaalvergoedingen verschuldigd aan MetZorg en ingeschakelde derden.
Aansprakelijkheid

1.11

MetZorg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering
van de overeenkomst met Opdrachtgever door MetZorg zijn ingeschakeld.

1.12

Het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
MetZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers,
sprekers en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan
mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart MetZorg van dergelijke aanspraken.
Overmacht

1.13

Onder overmacht aan de zijde van MetZorg wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan elke van de wil van MetZorg onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten
tijde van totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van MetZorg, alsmede de onmogelijkheid van nakoming
van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door MetZorg ter uitvoering
van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van verhindering van
uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is het MetZorg gerechtigd om
zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.

1.14

Indien MetZorg bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is het gerechtigd het
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen.

1.15

De opdrachtgever zal zich in ieder geval niet op overmacht van zijn zijde kunnen
beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of
deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
1.16

Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan het Evenement
is MetZorg verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. MetZorg
vermeldt derhalve op alle uitingen de volgende tekst (of woorden van gelijke strekking):
Congressen MetZorg V.O.F. of legt gegevens vast voor de uitvoering van de
overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met
Congressen MetZorg V.O.F. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te
voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van
Congressen MetZorg en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw e-mailadres wordt alleen
gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Congressen
MetZorg, tenzij u toestemming geeft voor verder gebruik. Als u geen prijs stelt op deze
informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Congressen
MetZorg, Postbus 1550, 3500 BN Utrecht of per e-mail: info@congressenmetzorg.nl
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