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Bijlage 1 
 
Algemene voorwaarden Circaso: 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid: 
 
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Circaso en een 
opdrachtgever, waarop door Circaso deze voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is 
afgeweken. Indien een opdrachtgever Circaso eenmaal op de onderhavige 
voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt hij geacht stilzwijgend in te stemmen met 
de toepassing van deze voorwaarden op (een) nadien met Circaso gesloten 
overeenkomst(en). 
 
Artikel 2. Offertes   
 
Alle offertes en aanbiedingen zowel mondelinge als schriftelijke zijn geheel 
vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten  
 
a. Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door Circaso, dan wel 

door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, in een schriftelijke 
overeenkomst zijn bevestigd.  

b. De opdrachtgever dient een exemplaar van de overeenkomst binnen 14 
(veertien) dagen na ontvangst ondertekend aan Circaso terug te sturen. 
Wanneer Circaso de overeenkomst, door de opdrachtgever ondertekend, niet 
binnen de hiervoor genoemde termijn retour ontvangen heeft, dan wordt de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang geacht ontbonden te zijn, tenzij Circaso 
binnen 14 dagen na afloop van voornoemde termijn schriftelijk aan de 
opdrachtgever te kennen heeft gegeven recht op nakoming van de 
overeenkomst te vorderen.  

c. Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en 
voorzover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

  
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst  
 
a. Circaso bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden 

uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te 
lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in 
strijd is met de aard van de opdracht.  

b. Circaso is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht 
of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten uitvoeren door niet bij 
haar in dienst zijnde derden en/of gebruik te maken van andere dan de 
overeengekomen materialen en/of technieken, indien dit haar inziens een goede 
of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de 
aard van de opdracht. 

 
Artikel 5. Informatie en medewerkingsplicht van de opdrachtgever 
  
a. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Circaso redelijkerwijze 

nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven 
opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Circaso komen.  

b. Circaso heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het 
moment waarop de opdrachtgever aan de in het voornoemde lid vermelde 
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verplichtingen zal hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de 
schade die Circaso lijdt door deze vertragingen te vergoeden. 

  
Artikel 6. Bepalingen m.b.t optredens, workshops en circuslessen 
  
a. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het 

aanwezig zijn van de eventueel van overheidswege noodzakelijk vergunningen; 
het ontbreken van de vereiste vergunningen levert voor de opdrachtgever ten 
opzichte van Circaso een toerekenbare tekortkoming op.  

b. De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico te zorgen voor de 
volgende maatregelen en/of omstandigheden:  
1. De medewerkers van Circaso dienen vanaf de overeengekomen 

aanvangstijd met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen 
aanvangen en deze ongestoord te kunnen blijven verrichten;  

2. De locatie en/of het podium dient voor en na het optreden respectievelijk de 
workshops voldoende beschikbaar te zijn voor het onder meer uitvoeren van 
werken, opbouwen, uitlichten, sound-check en afbreken en andere 
werkzaamheden die voor het optreden en de workshops nodig zijn;  

3. Ten behoeve van het personeel dienen de krachtens overheidsregelingen, de 
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig te zijn;  

4. De door de opdrachtgever aangewezen plaats dient geschikt te zijn voor het 
optreden respectievelijk de workshops respectievelijk de circuslessen; 

5. De toegangswegen tot de locatie van het optreden respectievelijk de 
workshops respectievelijk de circuslessen dienen geschikt te zijn voor het 
benodigde transport;  

6. Er dient een goede (kleed)accommodatie te zijn. De accommodatie dient 
van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te 
zijn voorzien van een goede verlichting, van spiegels in geval van optreden 
en stopcontacten. De betreffende accommodatie dient deugdelijk 
afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire 
voorzieningen te liggen;  

7. Op de plaats van het optreden dient er een deugdelijk podium te zijn met 
inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop 
voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd, attributen, 
kostuums, geluid- lichtinstallaties, decors, rekwisieten, (muziek)instrumenten, 
apparaten etc., te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en 
stroomstoringen kan worden opgetreden. In geval van optreden in de 
openlucht dient het podium en de geaarde stroomvoorzieningen, deugdelijk 
afgeschermd en afgedekt te zijn, dusdanig dat de weersomstandigheden - 
ook onverwachte - geen schade kunnen toebrengen aan degenen die 
optreden, diens kleding en de zaken voor het optreden benodigd;  

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er geen meer publiek in de 
locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, zal worden toegelaten, dan 
volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere 
overheidsvoorschriften geoorloofd is;  

9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er zonder schriftelijke toestemming 
van Circaso geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden 
vervaardigd.  

c. Opdrachtgever is jegens Circaso aansprakelijk voor alle schade en/of alle 
meerkosten die Circaso lijdt of zal lijden, doordat de opdrachtgever niet heeft 
voldaan aan de in het vorige lid van dit artikel omschreven verplichtingen.   

 
Artikel 7. Prijzen  
 
a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs 

overeenkomen.  
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b. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin geen vaste prijs wordt 
overeengekomen, gelden de tarieven opgenomen in de offerte van Circaso.  

c. De prijzen van Circaso zijn exclusief B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij anders 
is overeengekomen.  

  
Artikel 8.  Betalingscondities  
 
a. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet 

anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.  
b. Circaso is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen. 
c. Indien de opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn 

betalingsverplichtingen  heeft voldaan, wordt de opdrachtgever van rechtswege 
geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Circaso verschuldigde bedrag 
zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte 
termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar.  

d. Indien de opdrachtgever, ondanks een sommatie, niet aan zijn 
betalingsverplichting heeft voldaan, is hij buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd aan Circaso,  zijnde een bedrag van 15% van de te betalen 
vergoeding(en) (of gedeelte daarvan) zulks met een minimum van ƒ 250,-- 
exclusief BTW, onverminderd het recht van Circaso om de (nadere) 
overeenkomst(en) te ontbinden en schadevergoeding te vorderen van 
opdrachtgever. 

e. De opdrachtgever is ingeval van niet of niet tijdige betaling de wettelijke rente 
aan Circaso verschuldig rekenend vanaf de factuurdatum. Delen van maanden 
worden voor berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als 
volledige maanden.   

 
Artikel 9.  Annulering  
 
a. Indien het gereserveerde (optreden, circusworkshop e.d.) geannuleerd wordt, zijn 

hieraan kosten aan verbonden. 
b. De kosten zijn als volgt:  

voorstelling: 
100% van het totaalbedrag bij annulering tot zeven dagen vantevoren 
50% van het totaalbedrag bij annulering van acht dagen tot 14 dagen 
vantevoren 
10% van het totaalbedrag bij annulering van 15 dagen tot 30 dagen vantevoren 
 
circuswerkplaats, circusworkshop, korte presentatie of andere activiteit: 
100% van het totaalbedrag bij annulering tot 3 dagen vooraf 
50% van het totaalbedrag bij annulering van vier tot zeven dagen vantevoren 
10% van het totaalbedrag bij annulering van acht dagen tot 30 dagen 
vantevoren 

  
Artikel 10.  Zekerheidsstelling  
 
c. Circaso is steeds gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van 

betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.  
d. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt 

verstrekt, heeft Circaso het recht de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op 
vergoeding van gederfde winst en de gemaakte kosten. 

  
Artikel 11. Overmacht  
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a. Indien Circaso door overmacht, zoals in geval van ziekte of een ongeval van 
degene die de workshop geeft, dan wel van meerdere kinderen van de 
voorstellingsgroep, dan wel ten gevolge van overheidsmaatregelen e.d., 
verhinderd is om haar verplichtingen na te komen, dan zal Circaso de 
opdrachtgever daarvan terstond schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van 
de oorzaak en de aard en de te verwachten duur van de overmacht. 

b. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de 
opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda 
van de betrokkenen van Circaso, het optreden respectievelijk de workshops 
onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten 
plaatsvinden. 

c. Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de 
opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht 
worden van rechtswege te zijn ontbonden. Desalniettemin zal de opdrachtgever 
de overeengekomen vergoeding aan Circaso verschuldigd zijn. 

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid  
 
a. Circaso is uitsluitend aansprakelijk als schade veroorzaakt is door opzet en/of 

grove schuld van Circaso of haar leidinggevende ondergeschikten.  
b. Iedere aansprakelijkheid van Circaso is beperkt tot het bedrag waarop in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat.  

c. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet 
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Circaso beperkt 
tot de factuurwaarde.  

d. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur van Circaso 
ontstaan door voor of tijdens of na het optreden en/of  workshops opgetreden of 
optredende storingen in de stroomvoorziening; alsmede voor het zoekraken en/of 
eventuele schade door publiek en/of medewerkers van opdrachtgever 
toegebracht aan decoraties, geluids- en lichtinstallaties, alsmede het zoekraken 
van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere 
attributen, tijdens de voorbereidingen, tijdens het optreden en na afloop van het 
optreden in de locatie en kleedkamers door het publiek en/of medewerkers van 
opdrachtgever toegebracht. 

 
Artikel 13. Geschillen  
 
a. Op alle overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.  
b. Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen in 

eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank ’s-Gravenhage. 
 
 


