
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN DESPREKER.NL 
 
1. Toepasselijkheid 
1.1  Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen deSpreker.nl 
enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten tenzij deze door deSpreker.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de wederpartij van deSpreker.nl 
1.3 In deze Algemene  Voorwaarden wordt verstaan onder Spreker: een ieder die zich jegens deSpreker.nl heeft verbonden om ter 
uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever als spreker, dagvoorzitter, trainer, debatleider, panellid en aanverwante 
hoedanigheden te fungeren, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de 
ruimste zin van het woord en zoals vastgelegd in de overeenkomst. 
 
2. Prestatie 
2.1 De omvang en de aard van de door de organisator te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de deSpreker.nl 
schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod (offerte).  
2.2 Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deSpreker.nl.  
2.3 Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte binden deSpreker.nl niet.  
 
3. Totstandkoming 
3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van deSpreker.nl. 
3.2 Het aanbod van de deSpreker.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever te geschieden. 
3.3 De Opdrachtgever verklaart door het aangaan van de Overeenkomst met  deSpreker.nl naar aanleiding van de door deSpreker.nl 
verstrekt informatie, volledig bekend te zijn met de prestaties van de betreffende Spreker, evenals met de soort en/of de aard van de 
overeengekomen prestaties.  
3.4 De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van  deSpreker.nl niet bevoegd zijn rechten en/of plichten op grond van de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.  
 
4. Prijzen 
De door deSpreker.nl voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een door  te betalen vooraf bepaalde 
prijs of tarief, zoals in de overeenkomst is vermeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief 21% BTW, 
vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing. 
 
5. Betaling 
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betaalt de Opdrachtgever de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 7 dagen voor 
de eerste uitvoeringsdatum. 
5.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens deSpreker.nl voldoet, is de Opdrachtgever over het nog 
verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden 
tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, zonder dat van de hoogte van deze kosten enig 
bewijs hoeft te worden overlegd. 
5.3. Wanneer het bedrag niet 7 dagen voor de datum van presentatie op de rekening van deSpreker.nl staat, is deSpreker.nl  gerechtigd de 
in de overeenkomst vermelde Spreker niet beschikbaar stellen. De vordering van deSpreker.nl  aan de Opdrachtgever blijft in dit geval 
bestaan. 
 
6. Verplichtingen van de opdrachtgever met betrekking tot het optreden 
6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 
deSpreker.nl worden verstrekt en verleent alle medewerking die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst.  
6.2 De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst en/of besproken met de Spreker of diens 
vertegenwoordiger. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, 
scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze 
faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen. 
6.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan informatie te vragen aan de Spreker betreffende gages, adressen, telefoonnummers, noch 
enige andere informatie ter zake van de betrekking die de Geëngageerde heeft met deSpreker.nl. 
6.4 De Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de Spreker. 
6.5 Indien de Opdrachtgever niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is deSpreker.nl  niet gehouden tot nakoming 
van haar verplichtingen, noch aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortschieten in de nakoming ervan, onverminderd de verplichting 
van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.  
 
Artikel 7. Annuleringen 
7.1 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan de deSpreker.nl de 
volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd: 
a. tot 30 dagen voor of op de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding; 
b. 30 tot 60 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding; 
c. 60 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding. 
 
  
 



 
 
 
 
 
Artikel 8 – Verhindering van Spreker 
8.1 Indien de Spreker is verhinderd als gevolg van ziekte, overmacht, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of 
andere onvoorziene omstandigheden zal deSpreker.nl: 
a. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of 
b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever 
vooraf zal worden overlegd. 
8.2 In het geval dat deSpreker.nl en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal deSpreker.nl de overeenkomst ontbinden 
onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. 
8.3 DeSpreker.nl is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van 
verhindering van de Spreker. 
 
9. Aansprakelijkheid  
9.1 Indien deSpreker.nl in gebreke zou blijken bij het uitvoeren van in de overeenkomst vermelde werkzaamheden is de aansprakelijkheid 
van deSpreker.nl beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale afgesproken prijs (exclusief omzetbelasting) voor de met deSpreker.nl 
overeengekomen werkzaamheden. 
9.2 De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering schriftelijk kenbaar te 
maken deSpreker.nl. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van zeven dagen na voltooiing van uitvoering van de 
overeenkomst.  
9.3 De nakoming van de overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door deSpreker.nl indien de Opdrachtgever niet binnen 
de termijnen vermeld in artikel 9.2 heeft gereclameerd. Reclames die na deze termijn worden ingediend, worden daarom niet in 
behandeling genomen. 
9.4 Elke verdere aansprakelijkheid van deSpreker.nl voor door opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een 
eventuele actie wordt aangespannen. DeSpreker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard 
dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van deSpreker.nl. De 
Opdrachtgever vrijwaart  deSpreker.nl tegen dergelijke aanspraken van derden. 
 
10. Vertrouwelijke informatie  
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of 
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie.  
 
11. Beeld en geluidsopnamen 
11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deSpreker.nl  is het de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever bij het optreden 
toegelaten derden niet toegestaan: 
a. foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken van het optreden van de Spreker; 
b. journalisten of andere mediavertegenwoordigers toe te laten tot het optreden van de Spreker; 
c. de naam en/of beeltenis van de Spreker te gebruiken in publicitaire uitingen via welk medium dan ook, behoudens gerichte mailings 
en/of uitnodigingen ten behoeve van de bijeenkomst zelf. 
11.2. Bij iedere overtreding van de in het voorgaande lid genoemde verboden zal de Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van € 5.000,00 (vijfduizend euro), evenals een boete van € 
500,00 (vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt met een maximum tot € 10.000,00 
(tienduizend euro), onverminderd het recht van deSpreker.nl nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  
 
12. Ontbinding bij insolventie 
Deze overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de  opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, 
failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft de bij de 
totstandkoming van de overeenkomst door de organisator verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. 
Alsdan zijn de bepalingen van art. 7 van toepassing. 
 
13. Toepasselijk recht en geschillen  
De overeenkomsten tussen deSpreker.nl worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden 
voorgelegd aan een door beide partijen gezamenlijk gekozen arbiter. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal het 
geschil worden voorgelegd aan een door de Kamer van Koophandel te Alkmaar aangewezen Arbiter. 
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