Algemene Voorwaarden
ArtistMan is gevestigd in Nieuwegein en is ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder KvKnummer 66332052. ArtistMan is een handelsnaam van ArtistMan Enterprises.
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Wanneer er een overeenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en een talent van
ArtistMan, gelden in alle gevallen onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden wegen
zwaarder dan de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders wordt overeengekomen.
1.2 Door de samenwerking met ArtistMan gaat het talent akkoord met de Algemene
Voorwaarden en de Privacyverklaring van ArtistMan.
Artikel 2 - Overeenkomst
2.1 De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst tussen opdrachtgever en ArtistMan
en/ of talent.
2.2 Er ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en talent, wanneer het
talent schriftelijk of mondeling akkoord gaat met een aanbod van ArtistMan.
2.3 Het talent voert de werkzaamheden uit op een overeengekomen tijdstip en plaats en
ontvangt hiervoor een overeengekomen vergoeding.
2.4 Indien een opdrachtgever ArtistMan niet uiterlijk 48 uur voor aanvang van de geplande
werkzaamheden in kennis stelt van een annulering van de werkzaamheden, is ArtistMan gerechtigd 100% (honderd procent) van de afgesproken vergoeding in rekening te brengen. Dit
geschiedt uitsluitend via e-mail aan willo@artistman.nl.
Artikel 3 - Facturatie
3.1 ArtistMan factureert de opdrachtgever namens het talent. De opdrachtgever dient de
factuur te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
3.2. Het talent dient zelf te kunnen factureren. Indien dit niet het geval is, zal het talent zich
laten verlonen via een verloningsbedrijf. De verloningskosten zijn voor rekening van het talent.
3.3 ArtistMan is in bezit van een geldige Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten (IPV).
3.4. Indien een opdrachtgever een factuur niet of gedeeltelijk betaalt, is ArtistMan hiervoor
nooit aansprakelijk.
3.5. Alle in overeenkomsten genoemde tarieven zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW.
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1 Het talent is verplicht de overeengekomen opdracht volledig uit te voeren.
4.2 Indien het talent de overeenkomst met de opdrachtgever niet of gebrekkig nakomt of zich
in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, is ArtistMan nooit verantwoordelijk of
aansprakelijk voor enige schade, die daaruit zou kunnen voortvloeien.
4.3. Het talent verplicht zich om tijdens alle werkzaamheden W.A. verzekerd te zijn (voor
minimaal 1 miljoen euro).
4.4 Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten/ongevallen tijdens de
werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten.
4.5 ArtistMan is noch jegens talenten, noch jegens opdrachtgevers en noch jegens derden
aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van talenten tijdens
werkdagen of op weg van en/ of naar locaties.
4.6 ArtistMan kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of immateriële
schade.
4.7 ArtistMan accepteert nimmer aansprakelijkheid voor het oneigenlijk gebruik van materiaal
door een opdrachtgever en/of door derden.
Artikel 5 - Overmacht
5.1 Indien er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte en tijdelijke of
blijvende arbeidsongeschiktheid van ArtistMan, zullen de werkzaamheden (indien mogelijk)
worden overgenomen door een door ArtistMan aan te wijzen derde partij. De overeengekomen
werkzaamheden volgens de samenwerkingsovereenkomst zullen dan verder door deze derde
partij worden uitgevoerd.
5.2. In geval van overmacht zal ArtistMan daarvan direct melding doen aan het talent.

Artikel 6 - Geschillenregeling en toepasselijk recht
6.1 Alle geschillen tussen de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden
en de hierbij behorende samenwerkingsovereenkomst (ook voor zover deze uitsluitend door
één van de partijen als zodanig wordt beschouwd) zullen, indien noodzakelijk, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en de hierbij behorende samenwerkingsovereenkomst is
uitsluitend het Nederlands Recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.
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