Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN CAPSTONES BV
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda onder nummer 71150390.
ARTIKEL I - Definities
Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de
volgende definities gebruikt:
Capstones:
het bedrijf Capstones BV gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout aan de
Vreeburg 3;
Opdracht:
de tussen Capstones en de Wederpartij overeengekomen werkzaamheden, welke
Capstones op verzoek van de Wederpartij (voor deze) dient te verrichten.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan het organiseren van evenementen, het
verstrekken van marketingadviezen, zulks in de ruimste zin van het woord;
Bijeenkomst:
alle door Capstones georganiseerde bijeenkomsten, waaronder trainingen,
congressen, beurzen, workshops, seminars en masterclasses;
Deelnemer:
de natuurlijke persoon, die als Deelnemer aan een van de bijeenkomsten van
Capstones is aangemeld;
Lid:
de natuurlijke persoon, die als Lid aan een van de Capstones Platform is
aangemeld;
Inschrijfgeld:
de kosten voor deelname aan een Bijeenkomst exclusief BTW in Euro's;
Wederpartij:
iedere (rechts)persoon die met Capstones een overeenkomst heeft gesloten;
Annulering:
als een Deelnemer of Wederpartij zich heeft ingeschreven voor een Bijeenkomst of
een Opdracht is aangegeven met Capstones en de Deelnemer of Wederpartij niet
meer aan de Bijeenkomst of Opdracht wenst deel te nemen;
Aanbieding of Aanbod: elk aanbod door of namens Capstones aan de Wederpartij uitgebracht of gedaan,
ook wel offerte genaamd;
Materiaal:
al de door Capstones in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan de
Wederpartij verstrekte folders, documentatie, lesmateriaal, deelnemerslijsten ed.
ARTIKEL II - Algemeen
1. De Wederpartij is gehouden er voor in te staan dat de Deelnemer zijn verplichtingen nakomt uit de
tussen Capstones en de Wederpartij gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde
algemene voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt van de hand gewezen.
ARTIKEL III - Totstandkoming en toepasselijkheid van de overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde Aanbieding
of Aanbod, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, daaronder begrepen via het internet,
van Capstones, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere
voorwaarden van de Wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met
Capstones tot stand zijn gekomen en door Capstones als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft
verklaard met de Opdrachtbevestiging van Capstones of Capstones zich schriftelijk akkoord heeft
verklaard met de Opdrachtbevestiging van de Wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een
overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
4. Capstones is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of een gedeelte
daarvan over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft dan niet het recht om de overeenkomst
met Capstones te ontbinden.
5. De in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere
taal vertaalde Voorwaarden.
6. Aan de voorwaarden van de Wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de
voorwaarden van Capstones. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Capstones.
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Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de Wederpartij
bevestigd.
De Wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Capstones is aangegaan, wordt geacht
stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Capstones in
te stemmen.
Capstones behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de
overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de Opdracht zulks toelaat en met
inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
Inschrijvingen worden slechts geacht door Capstones aanvaard te zijn, wanneer Capstones een
bevestiging (per brief of digitaal) heeft gezonden aan de Deelnemer. De overeenkomst met de
Wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.

ARTIKEL IV - Aanbiedingen en Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en
exclusief andere kosten.
2. Alle door Capstones gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen
3. Alle door Capstones gedane Aanbieding en Aanbod zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
aangegeven. Zij kunnen vijf werkdagen na de aanvaarding voor de Wederpartij nog door Capstones
worden herroepen.
4. Toezending van Aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij verplicht Capstones niet
tot aanvaarding van een inschrijving. Capstones is gehouden een eventuele afwijzing van de
aanvaarding zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis te
brengen.
5. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de Wederpartij verstrekte gegevens.
6. Onverminderd het bovenstaande zijn de Aanbiedingen of Aanbod van Capstones geldig gedurende 30
dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de Aanbieding of Aanbod of zoveel korter als in de
Aanbiedingen of Aanbod is aangegeven.
7. Indien:
a. tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de ter
beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of
vakorganisaties wijzing wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, invoerrechten of sociale
bepalingen, is Capstones gerechtigd deze verhogingen aan de Wederpartij door te berekenen.
Mocht tussen de voormelde data een nieuwe prijslijst door Capstones en/of toeleveranciers
worden uitgegeven en in werking treden, dan is Capstones gerechtigd daarin vermelde prijzen aan
de Wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
b. de Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin
mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die
Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
8. Capstones heeft het recht te bedingen dat door de Wederpartij - alvorens de betreffende
werkzaamheden worden verricht - een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door
Capstones met inachtneming van de redelijkheid.
9. Indien door Capstones duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar
worden hersteld.
10. Indien de Wederpartij de prijs met een creditcard betaalt is Capstones gerechtigd het betreffende
bedrag te vermeerderen met de kosten die de betreffende creditmaatschappij aan Capstones daarvoor
berekend.
ARTIKEL V - Deelnemers: Inschrijvingen, Annuleringen en Verandering van datum
1. Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een Bijeenkomst, wordt door Capstones de
ontvangstdatum van de aanmelding als selectiecriterium gehanteerd. Indien een Deelnemer op basis
van voornoemd criterium niet wordt toegelaten dan zal Capstones de Deelnemer daar zo spoedig
mogelijk van op de hoogte stellen.
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Het is een Deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits de andere Deelnemer in het bezit is van
een geldig toegangsbewijs en dit schriftelijk vooraf heeft bevestigd.
Een Deelnemer kan tot 1 maand voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst kosteloos annuleren
overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden.
Indien de Deelnemer binnen 1 maand voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst zijn deelname
wenst te annuleren heeft hij geen recht op restitutie van het Inschrijfgeld.
Indien de Wederpartij het Inschrijfgeld niet betaald heeft op het moment van Annulering en deze
Annulering van de overeenkomst valt onder artikel 5.4, dan is de Wederpartij het Inschrijfgeld
verschuldigd aan Capstones en ontvangt de Deelnemer na betaling een tegoedbon ter waarde van het
Inschrijfgeld.
Bijeenkomsten vinden slechts doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien door
Capstones wordt vastgesteld dat er onvoldoende deelnemers zijn dan is Capstones gerechtigd de
overeenkomst te annuleren. In dit geval ontvangt de Deelnemer uiterlijk één week voor de
aanvangsdatum van de Bijeenkomst een bericht en zal het reeds betaalde Inschrijfgeld op verzoek van
de Deelnemer worden gerestitueerd of worden verrekend met eventuele openstaande facturen.
Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk (per brief of email) te geschieden.

ARTIKEL VI - Capstones Platforms
1. Een Lid heeft zich formeel aangesloten bij een Platform van Capstones en heeft daar een overeenkomst
voor ondertekend.
2. Het is Capstones toegestaan om het logo van het Lid te gebruiken voor marketing doeleinden.
3. Opzegging van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (per email of brief), doch
uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe periode. Indien niet (tijdig) is opgezegd wordt de
overeenkomst automatisch verlengd conform de oorspronkelijk overeengekomen periode.
4. Tussentijdse Annulering van de overeenkomst is mogelijk, maar geeft geen recht tot restitutie van het
overeengekomen bedrag dat vermeld staat in de overeenkomst.
5. Een organisatie meldt zich aan als Lid, waarbij zij een afgevaardigden kan sturen. Een organisatie kan
meerdere afgevaardigden Lid maken van het Platform.
ARTIKEL VII - Wederpartij: Annulering en wijzigingen
6. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW
of andere wettelijke bepalingen tenzij Annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
Annulering door de Wederpartij is slechts mogelijk indien Capstones een vergoeding van ten minste
20% van de koopsom (aanneemsom) ontvangt. Capstones kan bepalen dat een hoger percentage zal
zijn verschuldigd. Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
7. Capstones behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de
Aanbieding of Aanbod) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder
dat de Wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal
bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet haalbaar blijkt.
8. De Wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt uitgebreid of
gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de Opdracht daardoor kan worden beïnvloed. Capstones zal de
Wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.
9. Indien de Wederpartij Capstones verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van
de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal Capstones daaraan gevolg geven, indien
zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Capstones kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te
geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten. Een wijziging dient door de
Wederpartij schriftelijk aan Capstones verzocht te worden.
10. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden leidt tot meerwerk door
Capstones, zullen die door haar steeds volgens de dan geldende tarieven aan de Wederpartij in
rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen
werkzaamheden leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen
prijs leiden, doch Capstones behoudt zich het recht voor om de Wederpartij de door Capstones reeds
gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde
winst, in rekening te brengen.
Gedeponeerd bij KvK Breda onder nummer 71150390

Pagina 3

Algemene Voorwaarden
11. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk (daaronder begrepen per email) door Capstones aan de Wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de
uitvoering daarvan. De Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk
en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Capstones de
Wederpartij daartegen protesteert.
12. Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk (per brief of email) te geschieden.
ARTIKEL VIII - Bijeenkomsten
1. Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze voorwaarden zorgt de Wederpartij in
ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
zij de door Capstones gegeven aanwijzingen ter zake het inrichten van de gehuurde standruimte
opvolgt;
in het geval de Wederpartij met Capstones is overeengekomen dat zij haar/zijn kunstwerk(en) of
kunstwerk(en) van derden, één en ander in de ruimste zin van het woord, tentoonstelt op een door
Capstones te organiseren Bijeenkomst, beurs, congres ed. en deze illegaal zijn en/of in strijd zijn
met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving waar deze zaken en/of diensten worden
aangeboden, dit/deze kunstwerk(en) op eigen kosten worden verwijderd. Onder kunstwerk(en)
wordt in deze bepaling mede verstaan audiovisuele beelden en/of geluiden;
zij de gehuurde stand niet inricht met zaken en/of op of rond de locatie diensten aanbiedt welke
illegaal zijn en/of in strijd zijn met de goede zeden en/of niet gepast zijn in de omgeving waar deze
zaken en/of diensten worden aangeboden.
De Wederpartij is verplicht om op het eerste verzoek van Capstones bovenstaande zaken te
verwijderen en terstond te staken met de desbetreffende aangeboden diensten en of vertoning van
kunstwerken.
2. In het geval de Wederpartij een locatie aanwijst waar de Bijeenkomst moet worden gehouden
garandeert de Wederpartij dat deze locatie aan alle eisen welke door Capstones zijn aangegeven
voldoet.
3. Capstones behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om de datum en/of de locatie van
het door haar te organiseren Bijeenkomst, beurs, congres ed. te wijzigen en indien noodzakelijk de
Bijeenkomst in zijn geheel te annuleren. Alsdan is Capstones niet verplicht tot het vergoeden van welke
schade dan ook aan haar Wederpartij. In geval van een Annulering zal zij de bedragen, welke reeds zijn
voldaan voor de deelname aan de Bijeenkomst, beurs, congres ed. retourneren op een door de
Wederpartij aan te wijzen bankrekening.
4. In het geval dat de huurder van een stand en/of Wederpartij die een overeenkomst heeft gesloten met
Capstones teneinde promotieactiviteit(en) op/rond de locatie te mogen ontplooien en/of de Deelnemer
aan de Bijeenkomst vóór aanvang van de Bijeenkomst de overeenkomst met Capstones annuleert heeft
de Wederpartij, de navolgende betalingsverplichting jegens haar.
Bij een Annulering tot 28 weken vóór de begindatum van de Bijeenkomst is de Wederpartij verplicht
een bedrag van 25% van het overeengekomen factuurbedrag te voldoen.
Bij een Annulering tot 16 weken vóór de begindatum van de Bijeenkomst is de Wederpartij verplicht
een bedrag van 50% van het overeengekomen factuurbedrag te voldoen.
Het is niet mogelijk om een overeenkomst 16 weken (of daarna) vóór de begindatum van de
Bijeenkomst te annuleren; alsdan is de Wederpartij het volledige factuurbedrag aan Capstones
verschuldigd.
Deze Annulering kan alleen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
5. De Wederpartij is verplicht om de stand een half uur voor aanvang van de Bijeenkomst volledig te
hebben ingericht. Zij is tevens verplicht om de stand direct na het beëindigen van de Bijeenkomst met
bekwame spoed te ontruimen.
6. De Wederpartij draagt het risico voor schade en/of diefstal en/of te niet gaan van haar zaken welke zich
bevinden op of rond de locatie waar de Bijeenkomst wordt gehouden. De Wederpartij dient deze zaken
te verzekeren tegen schade, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Capstones is niet aansprakelijk voor schade welke door derden gedurende de Bijeenkomst wordt
toegebracht aan de zaken welke door de Wederpartij zijn uitgestald.
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ARTIKEL IX - Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van het Inschrijfgeld van een Deelnemer
uiterlijk voor aanvang in bezit te zijn van Capstones, onder vermelding van het factuurnummer. De op
het bankafschrift van Capstones aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling
aangemerkt.
2. Alle overige betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de
Wederpartij op korting, opschorting of verrekening. Capstones is gerechtigd te factureren na elke
voltooide deelopdracht, doch niet eerder dan drie maanden vóór aanvang van de Bijeenkomst, beurs,
congres ed. en/of training en zulks met dien verstande dat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
Capstones direct na het tot stand komen van de overeenkomst de helft van het totale factuurbedrag bij
de Wederpartij in rekening brengt, doch niet eerder dan drie maanden vóór aanvang van de
Bijeenkomst, beurs, congres, ed. Het restant bedrag wordt acht (8) weken voor de begindatum door
middel van een factuur bij de Wederpartij in rekening gebracht.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de Deelnemer of Wederpartij de toegang tot de Bijeenkomst of
Opdracht worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan of wordt
gestaafd middels het overleggen van een bewijs van betaling.
4. Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en
door Capstones gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
5. Ingeval de Wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance
van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt
gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan
wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
geeft Capstones het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door
de Wederpartij op grond van de door Capstones verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op
vergoeding van kosten, schade en rente.
6. Indien de Wederpartij een of meer tegenvorderingen tegen Capstones heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet
de Wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde
afstand van het recht compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de Wederpartij surseance van
betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
7. De betaling dient rechtstreeks aan Capstones te worden voldaan door storting op het door Capstones
aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de
bankrekening van Capstones geldt als betalingsdatum.
8. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Capstones nakomt, een
en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Capstones het recht per maand aan de
Wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag,
vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele
voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
9. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van
de Wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van
Capstones de meerdere schade van de Wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de
in verzuim zijnde Wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan,
waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
10. Indien de Wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van
faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de
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onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling is al hetgeen Capstones van
de Wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van Capstones de meerdere
schade van de Wederpartij te vorderen.
ARTIKEL X - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Capstones, doch voor rekening en risico van
Wederpartij, totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de
vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming Wederpartij van deze of soortgelijke
overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de Wederpartij volledig
zijn voldaan.
2. Wederpartij wendt alle daartoe benodigde zorg aan en neemt alle daartoe dienstige maatregelen om de
in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij
Wederpartij aanwezige zaken. Hiertoe zal Wederpartij de in het eerste lid genoemde zaken in ieder
geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier dat deze voor derden duidelijk zijn te
herkennen als eigendom van Capstones. Wederpartij is gehouden aan Capstones of aan Capstones
gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door Capstones
geleverde zaken zich bevinden.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Wederpartij is overgegaan, is het de Wederpartij
niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten uw feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te
verpanden of anderszins te bezwaren.
4. Wederpartij is gehouden derden die zich op de door Capstones geleverde zaken willen verhalen te
wijzen op het eigendomsrecht van Capstones. Voorts is Wederpartij gehouden Capstones vervolgens
onverwijld op de hoogte te stellen.
5. Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen of, indien Capstones goede grond
heeft te vrezen dat Wederpartij in de verplichtingen tekort zal schieten, kan Capstones het door
Capstones gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen.
6. Indien Capstones een beroep doet op het door Capstones gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de
Wederpartij verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in Capstones feitelijke
macht te brengen.
ARTIKEL XI - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Capstones voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan
wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst,
is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
2. Capstones is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door
dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan de geleverde dienst of het geleverde
Materiaal.
3. Capstones spant zich ervoor in om de Opdracht naar behoren en conform hetgeen ter zake is
overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden
geven de Wederpartij niet het recht de levering van de dienst en/of het Materiaal te weigeren, tenzij
deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de Wederpartij te hoeven worden
aanvaard.
4. Capstones is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door
de Wederpartij is verstrekt.
5. Capstones is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de Opdracht
dient te zijn uitgevoerd.
6. Capstones is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden,
materialen of andere zaken van de Wederpartij, welke Capstones in het kader van de uitvoering van de
Opdracht onder zich heeft. De Wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en
verzekerd te houden.
7. Capstones is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in brochures, folders, handleidingen,
gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, lesmateriaal, e.d.
8. Capstones is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het Materiaal is toegebracht.
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Capstones is niet aansprakelijk voor de (mogelijk tegenvallende) bezoekersaantallen van door haar te
organiseren Bijeenkomsten en/of andere evenementen.
10. De Wederpartij vrijwaart Capstones en stelt haar schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Capstones in deze voorwaarden in de
verhouding met de Wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of
opzet aan de zijde van CAPSTONES.
ARTIKEL XII - Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Capstones onafhankelijke
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te
voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, zeer slechte weersomstandigheden, aanzienlijke files, (griep)
epidemie(ën), (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Capstones of diens
leveranciers. In deze bepaling wordt onder overmacht onder andere verstaan, de Annulering van de
reservering van de locatie waar de Bijeenkomst zou plaats vinden.
2. In het geval dat Capstones bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Capstones gerechtigd het
reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Wederpartij verplicht
om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Indien Capstones binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de
Wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben
zowel Capstones als de Wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden,
zonder dat Capstones jegens de Wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband
houdende met de ontbinding.
ARTIKEL XIII - Persoonsgegevens
1. De door Capstones verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst door Capstones verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van Capstones
in het kader van marktonderzoek en marktbenadering.
2. De Wederpartij en de Deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen
opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast is de Wederpartij gerechtigd bezwaar te maken bij
Capstones tegen het verwerken van zijn of haar gegevens.
3. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar
aan Capstones verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen de juiste adressen welke
Capstones nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst.
ARTIKEL XIV – Toepassen / Gebruik van water
1. De tijdelijke drinkwatervoorziening is een integraal onderdeel van het beheersplan volgens de wet
"tijdelijke regeling legionella preventie", een ieder dient zich (op straffe van uitsluiting van deelname) te
houden aan het gestelde in dit reglement.
2. Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit alleen betrekken via een
aansluiting aangevraagd bij de huisinstallateur van Capstones.
3. Het betrekken van water uit andere tappunten van de vaste installatie in de gebouwen (zoals
bijvoorbeeld de brandslanghaspels en in de toiletten) is uit het oogpunt van volksgezondheid ten
strengste verboden.
4. Een aansluiting wordt niet eerder gerealiseerd alvorens een volledig ingevuld inschrijfformulier, per email, fax, of post verstuurd is naar Capstones.
5. Aansluitingen t.b.v. keukenblokjes, koffieapparatuur e.d. vormen geen gevaar in het kader van
legionella verspreiding en behoeven geen verdere maatregelen.
6. Stilstaande waterconstructies (vijvers e.d.) waarin geen aerosol vormende apparatuur is in opgenomen
vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding.
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Toepassing van apparatuur welke water kan vernevelen (aerosolvorming) (en in potentie dus legionella
kan verspreiden) zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochters, vernevelaars etc.
zijn te allen tijde verboden.
Toestellen of vervolginstallaties aangesloten op het water-net dienen aan de volgende eisen te voldoen;
Toegepaste materialen moeten voorzien zijn van een KIWA-keurmerk of van een KIWA-attestmerk.
De toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwater-net en moeten voldoen aan het
gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen
moet afdoende beveiligd zijn.
De Wederpartij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade
voortvloeiend uit de toepassing van de gebruikte constructie met water.
De Wederpartij dient te allen tijde volledig mede te werken aan controles van Capstones, installateur
en/of controlerende instanties. De kosten van noodzakelijk geacht onderzoek en/of bemonstering zijn
voor rekening van de Wederpartij.
Capstones is bij geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om (vrijwaart van restitutie in
welke vorm dan ook) de Wederpartij te verbieden de gebruikte constructie te exposeren.
Alle gebruikte materialen blijven eigendom van de installateur.
Capstones draagt geen enkele verantwoording noch enige aansprakelijkheid voor welke gevolgschade
dan ook (waarin inbegrepen fysieke gevolgen) ontstaan door niet te voorziene veranderingen in de
kwaliteit van het geleverde water alsmede door kwaliteitsveranderingen ontstaan door de toepassing
van het geleverde water.
Capstones behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze overeenkomst niet te doen uitvoeren. Op
geen enkele wijze kan Capstones aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschaden voortvloeiend uit
niet uitvoering dezer overeenkomst.

ARTIKEL XV – Verzekeringen
1. De Wederpartij verplicht zich jegens Capstones om voor eigen rekening en risico een verzekering af te
sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die ten gevolge van brand,
blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit
installaties en de daarop aangesloten en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet,
inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de Wederpartij verplicht om voor diens rekening en risico een
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.
Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient tenminste gelijk te zijn aan het totale
verzekerde bedrag der uitgebreide bestaande uit de waarde der zaken en, eventuele, diensten van de
betreffende Wederpartij. De Wederpartij dient de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor
tenminste € 1.000.000,00. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de
aanvoer- en inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient te eindigen nadat de volledige
ontruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsgevonden en alle goederen van het terrein van de
evenementruimte zijn afgevoerd.
2. Capstones is ten alle tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de Wederpartij te verlangen.
ARTIKEL XVI – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepaling(en) uit deze voorwaarden
onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van
de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door
Capstones jegens haar Wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft
vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking
van de overige bepalingen onverlet.
2. Op de tussen Capstones en de Wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht
van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands
Recht worden berecht.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Breda, zij het dat
Capstones de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in plaats
waar de Wederpartij woont en/of is gevestigd.
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Ingeval de Wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Capstones aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de
zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor
beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.

ARTIKEL XVII - Slotbepaling
1. Capstones zorgt voor de handhaving van de orde. Hij regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor
het publiek en stelt de toegangsprijzen vast.
De Wederpartij en diens personeel/gemachtigden zijn gehouden zich correct, rustig en niet
aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de Capstones uitgevaardigde
bepalingen en aanwijzingen.
Capstones behoudt zich het recht voor een ieder, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het
terrein en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen.
2. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist Capstones bij monde van zijn
directie.
Breda, april 2018
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