
 

NEVERREST  BV T 079 33 19 880                               H www.neverrest.net Rabobank  IBAN  NL 61 RABO 0396 3147 67 

Absrechtstraat 59 M 06 54 910 900 (Stefan) E info@neverrest.net Hr. KvK ’s-Gravenhage  24 271 225 

2729 AW  ZOETERMEER     BTW nr.              NL 8175.18.514.B.01 

 

 

Neverrest BV 

Absrechtstraat 59 

2729 AW  ZOETERMEER 

Handelsregister Kamer van Koophandel Haaglanden, dossiernummer 24 271 225 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 2 
Tekst vastgesteld op 1 januari 2018 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. 
 
1. Doelstelling 

NEVERREST stelt zich ten doel: 
Het bedenken, organiseren, begeleiden en uitvoeren van avontuurlijke evenementen en trainingen. 
 
 
2. Acceptatie 

Een overeenkomst tot het verlenen van diensten en/ of het verrichten van werkzaamheden, als onder 1. bedoeld, komt tot stand bij 
acceptatie door NEVERREST van een opdracht verstrekt door een opdrachtgever. Acceptatie geschiedt schriftelijk, danwel door het 
feitelijk ter hand nemen van werkzaamheden of verlenen van diensten, die uit de opdracht voortvloeien. 
 
 
3. Offerte 

Aan een door NEVERREST uitgebrachte offerte tot het verlenen van diensten/ uitvoeren van werkzaamheden kunnen geen rechten 
worden ontleend. Met name schept een offerte voor NEVERREST niet de verplichting een opdracht te accepteren. 
 
 
4. Overeenkomst / beëindiging 

Een overeenkomst kan voor bepaalde duur, voor een bepaald werk of voor onbepaalde duur worden aangegaan. Een overeenkomst 
voor bepaalde duur of voor bepaald werk eindigt door afloop van de gestelde termijn of bij afronding van de opgedragen 
werkzaamheden. Een overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan eindigt door schriftelijke opzegging. Behoudens bijzondere 
omstandigheden dient bij opzegging door NEVERREST een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. Behoudens 
bijzondere omstandigheden dient bij opzegging door de opdrachtgever een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. 
  
Bijzondere omstandigheden worden geacht te zijn die omstandigheden, waaronder het de partij, die het aangaat, vrij staat de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Als bijzondere omstandigheden zijn onder meer aan te merken: surseance van 
betaling, faillissement van de andere partij, betalingsverzuim van de opdrachtgever. Niettegenstaande het bij dit artikel bepaalde kan 
een overeenkomst ook eindigen door ontbinding in rechte. 
 
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen de verrichte werkzaamheden 
en/ of verleende diensten integraal te vergoeden. 
 
 
5. Vertrouwen 

NEVERREST zal in het kader van de overeenkomst haar verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Ten aanzien van alle aan 
NEVERREST toevertrouwde stukken zal de zorg in acht worden genomen, die redelijkerwijs van NEVERREST mag worden verwacht. 
 
 
6. Eigendoms- en auteursrechten 

NEVERREST blijft de uitsluitend rechthebbende op alle ontwerpen, teksten en documentatiemateriaal. Door het ter beschikking stellen 
aan de opdrachtgever van onze ideeën, ongeacht de wijze waarop dat geschiedt, ontvangt de opdrachtgever het recht om de ideeën 
uitsluitend ten behoeve het project ter zake waarvan werd gecontracteerd te gebruiken. De opdrachtgever verplicht zich om bedoelde 
ideeën niet aan derden door te spelen of te gebruiken voor andere projecten dan hiervoor bedoeld. 
 
 
7. Aansprakelijkheid 

Deelname aan de door NEVERREST georganiseerde evenementen vindt plaats op eigen risico van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt 
voor de individuele deelnemers. De opdrachtgever verplicht zich dit aan de individuele deelnemers mede te delen en vrijwaart 
NEVERREST voor aanspraken ter zake. 
 
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor 
gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
 
In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement 
afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer. 
 
Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na 
de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of 
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door 
verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 
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8. Overmacht 

Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn 
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 
Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde 
derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend 
kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte. 
 
Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van 
onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor 
opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is 
verplicht  opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. 
 
Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, is 
opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door 
opdrachtnemer gepresteerde. 
 
 
 
9. Betaling 

a. Facturen vanwege verrichte werkzaamheden of geleverde diensten of nog te verrichten werkzaamheden of nog te leveren 
diensten door NEVERREST aan een opdrachtgever verzonden, dienen conform de opgegeven termijn te worden voldaan. 
Indien geen termijnen zijn aangegeven op de factuur, dan dient de factuur binnen 14 dagen na datering te worden voldaan. 

b. Bij niet betaling binnen deze termijn wordt de debiteur/ opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling vanaf de 
vervaldatum in verzuim te zijn. Over het openstaande bedrag wordt alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand 
cumulatief. Ingeval de wettelijke rente een percentage van 1% overtreft, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. 

c. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NEVERREST is gewezen op 
de te late betaling en NEVERREST opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde 
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NEVERREST gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:  15% over openstaande bedragen tot € 
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= 5% over de volgende € 5.000,= 1% over de vordering van € 10.000,- tot € 
200.000,- 0,5% over al het meerdere met een minimum van € 40,=. NEVERREST kan ten voordele van opdrachtgever 
afwijken van genoemde bedragen en percentages.  

d. NEVERREST heeft het recht tussentijds facturen te zenden wegens verrichte werkzaamheden en/ of verleende diensten. 
Tevens is NEVERRES T gerechtigd een voorschot in rekening te brengen ter zake nog te verrichten werkzaamheden en/ of te 
verlenen diensten, danwel zekerheid tot betaling te verlangen. 

e. Indien declaratie / voorschotdeclaraties niet tijdig worden betaald, is NEVERREST eerst gerechtigd te verrichten prestaties op 
te schorten, nadat een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever van het voornemen daartoe is verzonden. 

 
 
10. Annulering 

Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de overeenkomst wil beëindigen geldt het navolgende: 
a. Bij beëindiging op de dag c.q. tijdens de uitvoering van het project dient 100% van de overeengekomen prijs te worden 

voldaan; 
b. 75% van de overeengekomen totaalsom, indien de beëindiging minder dan twee maanden voor de datum van uitvoering is 

gelegen. 
c. 50% van de overeengekomen totaalsom, indien de beëindiging minder dan vier maanden voor de datum van uitvoering is 

gelegen. 
d. 25% van de overeengekomen totaalsom, indien de beëindiging meer dan vier maanden voor de datum van uitvoering is 

gelegen. 
 
 
11. Geschillen 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting in eerste instantie voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de plaats van vestiging van NEVERREST. 
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