Algemene voorwaarden
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-

-

-

-

-

Evenement: alle activiteiten die georganiseerd worden door A’DAM Six Senses
een en ander in de ruimste zin van het woord, dan wel die in de ruimte(n) van
A’DAM Six Senses plaatsvindt.
Gast: de Opdrachtgever voor zover dit een natuurlijk persoon is en elke bezoeker
die de ruimte(n) van A’DAM Six Senses of elders betreedt op uitnodiging van de
Opdrachtgever en/of A’DAM Six Senses teneinde een Evenement aldaar bij te
wonen, inclusief een ieder die in opdracht van of in samenwerking met de
Opdrachtgever werkzaamheden verricht tijdens het Evenement, de periode van
opbouw, ontruiming en afbouw daaronder begrepen, niet zijnde een persoon in
dienst van of ingeschakeld door A’DAM Six Senses.
Locatie/ tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van
uitvoering van een (gedeelte van een) Evenement.
Meerwerk: alle diensten inclusief doch niet uitsluitend alle aanpassingen,
toevoegingen of andere invullingen in enig programmaonderdeel van het
Evenement, die door of in opdracht van A’DAM Six Senses worden geleverd die
niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, maar wel door de Opdrachtgever
gewenst worden vóór en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden/de
levering van diensten.
Minderwerk: alle diensten die wel in de Overeenkomst staan opgenomen, maar
die niet door Opdrachtgever zijn/worden afgenomen of komen te vervallen om
welke reden dan ook.
Oﬀerte/aanbieding: een aanbieding van A’DAM Six Senses, al dan niet met
inbegrip van door A’DAM Six Senses gespecificeerde werkzaamheden/diensten
en/of de te verhuren ruimte(n) met vermelding van de daarbij behorende prijzen,
data en overige bijzonderheden c.q. bijzondere bepalingen in het kader van

-

organisatie (in de ruimste zin van het woord) van het Evenement.
Opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie A’DAM Six
Senses een overeenkomst aangaat, dan wel in wiens naam A’DAM Six Senses
een Evenement organiseert.
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-

-

-

Opdrachtnemer: A’DAM Six Senses B.V., rechtspersoon met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudend aan Oostenburgervoorstraat 85
te (1018 MP) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Amsterdam onder nummer 61068519 (hierna te noemen
“A’DAM Six Senses”, “wij”, “ons”, “onze”).
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen A’DAM Six Senses en haar
Opdrachtgever tot stand komt waarin door de Opdrachtgever op basis van de
Offerte aan A’DAM Six Senses opdracht wordt gegeven middels een definitieve
bevestiging tot het organiseren en uitvoeren van een Evenement, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
en ter uitvoering van die overeenkomst.
Productiedatum: de eerste dag waarop het krachtens een overeenkomst door
A’DAM Six Senses te organiseren of uit te voeren Evenement zal plaatsvinden of
hiervoor voorbereidende werkzaamheden worden verricht.
Totale opdrachtsom: alle bedragen die Opdrachtgever bij of krachtens de
Overeenkomst verschuldigd is of zal worden aan A’DAM Six Senses.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarop deze door A’DAM Six Senses
van toepassing zijn verklaard, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten die hierop een vervolg zijn.
2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden
met de bepalingen van de overeenkomsten tussen A’DAM Six Senses en haar
Opdrachtgever.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
2.4 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene
voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren deze laatste.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de
nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden
vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel
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mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht
wordt genomen.
2.7 A’DAM Six Senses behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
wijzingen of aan te vullen, voor zover het redelijke aanpassingen betreft, zelfs na het
sluiten van de Overeenkomst tussen partijen.
3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van A’DAM Six Senses zijn totdat wederzijdse aanvaarding
heeft plaatsgevonden en de Offerte omgezet is naar een definitieve boeking middels
een door A’DAM Six Senses opgestelde en door Opdrachtgever ondertekende
schriftelijke reservering (hierna de ‘definitieve reservering’), vrijblijvend en onder
voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen in de
aanbiedingen zijn zolang geldig als in deze aanbieding vermeld staat en slechts
geldig voor de betreffende aanbieding. De opdracht bindt A’DAM Six Senses (pas)
en er is (pas) een overeenkomst, zodra de definitieve reservering in bezit van A’DAM
Six Senses is, waarbij uitsluitend A’DAM Six Senses een andersoortig (bijv. per email verzonden) ondubbelzinnig bericht van Opdrachtgever ook als definitieve
reservering mag aanmerken. Die definitieve reservering vermeldt ook de totale
opdrachtsom, uitgesplitst in locatiegebruikskosten, aanverwante kosten,
horecakosten en techniek.
3.2 A’DAM Six Senses heeft tot ontvangst van de definitieve bevestiging door
A’DAM Six Senses altijd de bevoegdheid zonder opgaaf van redenen af te zien van
enige opdracht ten behoeve van Opdrachtgever.
3.3 A’DAM Six Senses is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een Overeenkomst
derden in te schakelen.
4. Omzetbelasting
4.1 Al onze prijzen zijn exclusief BTW, omzetbelasting en andere door de overheid
opgelegde heffingen en overige ingevolge deze algemene voorwaarden in rekening
te brengen kosten. Wijzigingen in deze heffingen zullen altijd aan Opdrachtgever
worden doorbelast.
4.2. Overeenkomstig artikel 6b en 6f van de Wet OB 1968 wordt voor tijdelijk
verhuur van onroerend goed en catering- en restaurant diensten BTW in rekening
gebracht. De BTW kan niet worden verlegd. De Opdrachtgever is zelf
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verantwoordelijk voor het terugvragen van de betaalde BTW in zijn of haar land van
vestiging dan wel via het Nederlandse belastingkantoor buitenland in Heerlen.
5. Beeld- en muziekrechten
5.1 Indien en voor zover de Opdrachtgever gedurende het Evenement (beeld en/of
audiovisueel) materiaal openbaar maakt of laat maken, dan wel verveelvoudigt of
doet verveelvoudigen waarop rechten van derden gelden, is de Opdrachtgever
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, eventuele licenties en alle
vergoedingen voor het gebruik hiervan. De Opdrachtgever vrijwaart A’DAM Six
Senses voor enige aanspraak van derden hieromtrent.
5.2 Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en
verplicht voor de afdracht van alle auteursrechtelijke vergoedingen (onder meer
vergoedingen ter zake muziekrechten) aan bijvoorbeeld Sena, Buma Stemra of
andere gelijksoortige instanties. A’DAM Six Senses verplicht zich in dat geval de
gegevens van Opdrachtgever aan voornoemde instanties ter inzage te geven
6. Extra kosten
6.1 Op nationale feestdagen bijvoorbeeld Kerst, kunnen toeslagen worden
berekend.
7. Prijzen, Meerwerk, Minderwerk
7.1 Indien na definitieve reservering de kostprijs van grondstoffen, loonkosten,
accijnzen, huren stijgt, is A’DAM Six Senses gerechtigd deze prijsstijgingen aan de
Opdrachtgever door te berekenen. Mocht na definitieve reservering een nieuwe
prijslijst door A’DAM Six Senses en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in
werking treden, dan is A’DAM Six Senses gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te
passen.
7.2 Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen tot 1 maand na
totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/ in
rekening gebracht, behoudens dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst
te ontbinden.
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7.3 Voor zover wijzigingen/aanpassingen Meerwerk ten gevolge hebben, zal dit
geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit Meerwerk aan deze
afzonderlijk worden gefactureerd. Zoveel als mogelijk zal dergelijke Meerwerk
schriftelijk worden bevestigd. Indien Meerwerk niet schriftelijk is bevestigd, zijn wij
gerechtigd hiervoor marktconforme prijzen in rekening te brengen.
7.4 Indien een Evenement langer duurt dan tussen partijen overeengekomen, zal
sprake zijn van Meerwerk, tenzij de langere duur is veroorzaakt door opzet of grove
schuld aan de zijde van A’DAM Six Senses.
7.5 Minderwerk wordt door A’DAM Six Senses niet gecompenseerd tenzij schriftelijk
anders overeengekomen of tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van de
annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 9.
7.6 A’DAM Six Senses kan te allen tijde van de Opdrachtgever verlangen dat deze
onder A’DAM Six Senses een waarborgsom deponeert dan wel een bankgarantie te
verstrekken. De ontvangen waarborgsom dan wel de bankgarantie dienen
uitsluitend tot zekerheid voor A’DAM Six Senses.
8. Betalingscondities
8.1 Na de definitieve reservering en overeenstemming van een Productiedatum
dienen aanbetalingen te worden gedaan door de Opdrachtgever als volgt, tenzij
anders overeengekomen in de Offerte:
1ste termijn: direct na definitieve reservering ontvangt Opdrachtgever een factuur
voor 75% van de totale opdrachtsom. Dit bedrag van de totale opdrachtsom dient
binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2e termijn: de 2e factuur ontvangt Opdrachtgever direct na het evenement. Hierop
wordt de volgende 25% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht (100% in
totaal). Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
8.2 Indien de verlangde waarborgsom of bankgarantie niet of niet tijdig wordt
verstrekt, zullen wij het evenement geen doorgang laten vinden, en geldt dit zonder
nadere ingebrekestelling als een annulering van de overeenkomst en gelden de
bepalingen vermeld in artikel 9.
8.3 Onverminderd het voorgaande is A’DAM Six Senses gerechtigd de uitvoering
van een Overeenkomst op te schorten of te annuleren, zodra A’DAM Six Senses
gegronde vrees en/of reden heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet
5

(volledig) aan zijn verplichtingen uit deze of andere Overeenkomst(en) zal (kunnen)
voldoen.
8.4 Indien de Opdrachtgever de betalingen niet tijdig of volledig voldoet, is
Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en zal vanaf de dag
waarop het verzuim is ingetreden het factuurbedrag plus de wettelijke rente en
vertragingsrente van twee procent (2%) over het factuurbedrag voor iedere maand
dat deze termijn wordt overschreden in rekening worden gebracht, onverminderd
het recht van A’DAM Six Senses schadevergoeding te claimen. Wordt in de loop van
een periode de factuur voldaan, dan zal desondanks over die hele periode de
wettelijke rente en vertragingsrente in rekening worden gebracht.
8.5 Indien de Opdrachtgever met het betalen van enige factuur van meer dan zestig
(60) dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum in verzuim is, is A’DAM Six Senses
zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de Opdrachtgever uit
welke hoofde dan ook, op te schorten en / of te annuleren, zulks onverminderd het
recht van A’DAM Six Senses om nakoming en / of volledige schadevergoeding te
vorderen
8.6 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke
invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de overeengekomen
totaalprijs.
8.7 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers
jegens A’DAM Six Senses voor de volledige betaling van het factuurbedrag
hoofdelijk aansprakelijk.
8.8 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van A’DAM
Six Senses zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd
is verrekenen met hetgeen hij eventueel van A’DAM Six Senses te vorderen heeft.

9. Annulering definitieve reservering
9.1 Opdrachtgever is gerechtigd een definitieve reservering door een
noodzakelijkerwijs schriftelijk en gedateerd bericht aan A'DAM Six Senses te
annuleren. In geen geval kan de Opdrachtgever rechten ontlenen aan een
mondelinge annulering. Van annulering wordt gesproken wanneer deze getekend is
door Opdrachtgever en in bezit is van A’DAM Six Senses. Bij uitstel of (gedeeltelijke)
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annulering door Opdrachtgever, is deze tot de volgende betalingen aan A'DAM Six
Senses gehouden:
Bij annulering tot 3 maanden vóór de Productiedatum van het Evenement:
locatiegebruikskosten en horecakosten en alle aanverwante kosten;
Bij annulering van 3 maanden tot 1 maand vóór de Productiedatum van het
Evenement: 50% van de totale opdrachtsom;
Bij annulering binnen 1 maand vóór de Productiedatum van het Evenement: 100%
van de totale opdrachtsom.
9.2 A'DAM Six Senses is gerechtigd de door Opdrachtgever verschuldigde
vergoedingen te verrekenen met de van Opdrachtgever ontvangen aanbetalingen.
9.3 Indien de Opdrachtgever het Evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering
tenzij in onderlinge overeenstemming met A’DAM Six Senses een nieuwe
Productiedatum wordt vastgesteld waarop het Evenement doorgang kan vinden en
overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom, waarin de reeds
gemaakte kosten door A’DAM Six Senses voorafgaande aan het uitstel– voor zover
hiervan sprake is - zullen worden verrekend.
9.4 Bij een gedeeltelijke annulering zullen de in artikel 9.1 genoemde percentages
worden toegepast op dat deel van de totale opdrachtsom dat is gerelateerd aan het
aantal Gasten en/of programmaonderdeel en/of de activiteit waarop de gedeeltelijke
annulering betrekking heeft.
9.5 In geval het Evenement niet wordt geannuleerd, maar geheel of gedeeltelijk geen
doorgang vindt door toedoen van Opdrachtgever en/of haar Gasten geldt eveneens
het percentage van 100% van de totale opdrachtsom. Opdrachtgever heeft geen
aanspraak op vergoeding van welke schade ook respectievelijk op welke betaling
ook, te welken titel ook.
9.6 Met betrekking tot zaken van Opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij
gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die
wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde Opdrachtgever zijn
voldaan. Tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft
gesteld.
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10. Horecakosten
10.1 De Opdrachtgever is verplicht exclusief de horecavoorzieningen van A’DAM Six
Senses af te nemen, zij het onder de nadere voorwaarden die hiervoor zijn
overeengekomen.
10.2 Horecakosten worden exclusief de wettelijk (voor eindgebruikers) niet
verrekenbare omzetbelasting vermeld in onze aanbiedingen, offertes etc. De
omzetbelasting wordt op de eindfactuur gespecificeerd naar hoog en laag tarief.
10.3 Horecakosten worden, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, op
basis van uitkoop geoffreerd en gefactureerd.
11. Algemene Verplichtingen Opdrachtgever
11.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen en (na)laten van haar
Gast(en), alsmede door haar ingeschakelde derden, en haar personeel van een
krachtens een overeenkomst door partijen georganiseerd of uitgevoerd Evenement.
11.2 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door A’DAM
Six Senses of derden ter beschikking worden gesteld, is de Opdrachtgever verplicht
deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan A’DAM Six Senses of derde
op te leveren.
11.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn Gasten uitsluitend de
ruimte(n) zullen betreden die daartoe met zoveel woord en in de Overeenkomst is
(zijn) vermeld.
11.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat hij en zijn Gasten meewerken aan
eventuele veiligheidscontroles van personen, jassen, tassen, etc.
11.5 Wanneer Opdrachtgever verwacht dat er pers aanwezig zal zijn tijdens zijn of
haar evenement in de ruimte(n) van A’DAM Six Senses, dient Opdrachtgever dit
tijdig (uiterlijk 14 dagen voor productiedatum van het Evenement) aan te geven bij
A’DAM Six Senses.
11.6 Opdrachtgever dient zich direct en volledig te houden aan aanwijzingen en
opmerkingen door of namens A'DAM Six Senses. De Opdrachtgever staat ervoor in
dat zijn Gasten, ingeschakelde derden en personeel zich aan deze aanwijzingen
zullen houden.
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11.7 Opdrachtgever zal behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming
geen wijzigingen en /of toevoegingen aan de inrichting van A'DAM Six Senses
aanbrengen. Opdrachtgever dient de door A’DAM Six Senses aan Opdrachtgever
ter beschikking gestelde ruimte(n) onbeschadigd achter te laten, in dezelfde staat
als deze werd(en) aangetroffen. Derhalve is het niet toegestaan in vloeren, plafonds,
wanden of kolommen en dergelijke te spijkeren of te boren. In de verhuurde en/of in
gebruik afgestane ruimte(n) mag niets worden aangeplakt of bevestigd, op welke
wijze dan ook, tenzij A'DAM Six Senses hiervoor schriftelijk toestemming verleent en
het te gebruiken bevestigingsmateriaal van tevoren goedkeurt. Het is niet
toegestaan ballonnen op te laten en rijst en/of confetti te strooien, tenzij A'DAM Six
Senses hiervoor tevoren schriftelijk toestemming geeft.
11.8 A'DAM Six Senses heeft het recht door haar geconstateerde schade aan
muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen
te laten herstellen op kosten van de Opdrachtgever, voor zover de schade is
ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Opdrachtgever
dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt. Kosten voortkomend uit de schade
en/of vernielingen aangericht door Gasten, ingeschakelde derden en personeel
zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, ook op de Opdrachtgever verhaald
worden.
11.9 Gebruik van open vuur, van gasflessen en van rookeffecten is in de hele
evenementenlocatie ten strengste verboden. Voor het gebruik van kaarsen,
vuurwerk e.d. dient vooraf overleg te worden gepleegd met A'DAM Six Senses.
11.10 Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de door de brandweer
vastgestelde voorschriften. Bij overtreding van de brandweervoorschriften is
Opdrachtgever gehouden de eventueel ontstane schade te vergoeden.
11.11 Uiterlijk drie weken voorafgaand aan het evenement dient Opdrachtgever een
gedetailleerd plan (bij voorkeur plattegrond) ter goedkeuring voor te leggen aan
A'DAM Six Senses. Indien er op grond van brandweervoorschriften voorwaarden
worden gesteld, komen de dientengevolge te maken kosten voor rekening van de
Opdrachtgever. Alle te gebruiken materialen dienen blijkens certificaat te zijn
geïmpregneerd, getoetst wordt telkens aan brandveiligheidsnorm: NEN/ISO 6941
(oftewel 6065/1722-norm), brandklasse 2.
11.12 Voor en tijdens een evenement dient door Opdrachtgever die maatregelen te
worden genomen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van deze
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algemene voorwaarden, ter voorkoming van geluidsoverlast en ter voorkoming van
het ontstaan van schade voor A'DAM Six Senses.
11.13 Opdrachtgever dient zich te houden aan het door A'DAM Six Senses maximaal
toegestane aantal gasten zoals vermeld in de Overeenkomst. Eén en ander is
afhankelijk van de aard van de activiteit. A’DAM Six Senses is bevoegd om
veiligheidsredenen en/of logistieke redenen Gasten die dit maximum overschrijden
de toegang tot de ruimte(n) te ontzeggen.
11.14 Eventuele op- en aanmerkingen op het evenement dienen tijdens het
evenement of direct aan het einde daarvan aan de productiemanager of de
desbetreffende hospitality manager kenbaar te worden gemaakt. Binnen dertig (30)
dagen zullen tijdig en indien nodig ingediende schriftelijke klachten worden
behandeld en van een reactie voorzien. Op- en aanmerkingen die later kenbaar
worden gemaakt, missen effect. Het indienen van op- en aanmerkingen ontheft de
Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig en
volledig te betalen.
11.15 Opdrachtgever garandeert dat er geen geluidsoverlast naar buiten (en boven
de vergunning uitkomend) ontstaat ten tijde van het gebruik van de
evenementenlocatie, tenzij daarvoor tevoren door A'DAM Six Senses schriftelijk
toestemming is verleend.
11.16 Opdrachtgever vrijwaart ons tegen enige aanspraak uit hoofde van de Wet
Keten Aansprakelijkheid, en Opdrachtgever garandeert al zijn wettelijke
verplichtingen ter zake te vervullen.

12. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden A’DAM Six Senses
12.1 A’DAM Six Senses zal op basis van de verstrekte informatie van de
Opdrachtgever, zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en
vermogen te verzorgen op een zodanig kwaliteitsniveau welk gelet op alle
omstandigheden in redelijkheid van A’DAM Six Senses mag worden verwacht.
12.2 A’DAM Six Senses zal de ruimte(n) waarin het Evenement zal plaatsvinden, op
de overeengekomen datum of data van het Evenement aan Opdrachtgever ter
beschikking stellen. A’DAM Six Senses is gerechtigd in plaats van de
overeengekomen ruimte(n) andere passende ruimte(n) aan te bieden, tenzij dit als
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evident onbillijk en voor de Opdrachtgever als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet
worden beschouwd. In dat laatste geval zal in goed overleg met Opdrachtgever naar
een voor deze passende oplossing worden gezocht.
12.3 A’DAM Six Senses draagt ten behoeve van de Opdrachtgever zorg voor de
aanwijzing van een contactpersoon die zal zijn belast met de organisatie en
uitvoering van het Evenement. Deze is bevoegd A’DAM Six Senses tegenover de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen.
12.4 A’DAM Six Senses is, indien nodig zonder voorafgaande waarschuwing,
gerechtigd zijn dienstverlening per direct (tijdelijk) te staken dan wel eenzijdig geheel
of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden, indien Opdrachtgever en/of zijn
personeel en/of Gast(en) naar het oordeel van A’DAM Six Senses zich niet of
onvoldoende aan voornoemde verplichtingen houden en/of zich niet voldoende
correct gedragen en hiermee de veiligheid in of rond het gebouw of de openbare
orde in gevaar brengen.
12.5 A’DAM Six Senses is indien nodig zonder voorafgaande waarschuwing
gerechtigd Opdrachtgever en/of (één van) zijn Gasten de toegang tot het Evenement
te ontzeggen, indien naar het oordeel van A’DAM Six Senses voornoemde
verplichtingen niet of onvoldoende worden nagekomen, er sprake is van
onbehoorlijk gedrag, dan wel de stellige indruk bestaat dat de kans groot is dat deze
persoon/personen de veiligheid en/of openbare orde in gevaar (kunnen) brengen.
13. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
13.1 Opdrachtgever en zijn Gasten betreden het Evenement geheel op eigen risico.
13.2 Tijdens het Evenement (de periode van opbouw, ontruiming en afbouw
daaronder begrepen) dient Opdrachtgever in te staan en is hij verantwoordelijk voor
alle gedragingen van zijn Gasten op en/of in ter beschikking gestelde ruimte(n) door
A’DAM Six Senses alsmede in de directe omgeving ervan.
13.3 Opdrachtgever is jegens A’DAM Six Senses volledig aansprakelijk voor alle
schade die A’DAM Six Senses lijdt door gedragingen van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is daarnaast volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade die A’DAM Six Senses lijdt door gedragingen van zijn Gasten,
onverminderd het recht van A’DAM Six Senses om deze Gasten (ook) zelf direct aan
te spreken voor de schade.
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13.4 Opdrachtgever is verplicht zijn aansprakelijkheid voldoende te hebben
verzekerd. A’DAM Six Senses is bevoegd van Opdrachtgever te verlangen dat deze
hem bewijsstukken toont waaruit de verzekering blijkt
13.5 De Opdrachtgever, haar Gasten en haar personeel, vrijwaren A’DAM Events,
alsmede haar personeel, uitdrukkelijk voor enige en alle (schade) aanspraken van
derden.
13.6 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan
A’DAM Six Senses kenbaar te zijn gemaakt binnen redelijke termijn, niet langer dan
acht kalenderdagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met
de aansprakelijkheid van A’DAM Six Senses bekend is geworden of redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn. De mogelijkheid van de Opdrachtgever tot het maken van
aanspraak op vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf
maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
13.7 Wanneer de door Opdrachtgever ingeschakelde derde, door A'DAM Events of
haar leveranciers ter beschikking gestelde goederen worden vermist of beschadigd
raken, dient Opdrachtgever het bedrag dat met de vervanging, herstel van de
betrokken zaken gemoeid is, te voldoen aan A'DAM Events of haar leveranciers.
Opdrachtgever vrijwaart A'DAM Events tegen aanspraken van derden ter zake van
schade uit dien hoofde.
14. Aansprakelijkheid A'DAM Six Senses
14.1 A’DAM Six Senses is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, tenzij er rechtstreeks directe
schade voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de
Overeenkomst als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van A’DAM Six
Senses.
14.2 Indien en voor zover op A'DAM Six Senses enige aansprakelijkheid mocht
rusten, uit welke hoofde dan ook, is A’DAM Six Senses geen enkel geval gehouden
een schadevergoeding te betalen hoger dan: het laagste van de volgende bedragen;
a. het bedrag van het door A'DAM Six Senses uit hoofde van de desbetreffende
Opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel
indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag, b. het door
de verzekeraar van A’DAM Six Senses ter zake van de schade uitbetaalde bedrag.
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14.3 Aansprakelijkheid van A’DAM Six Senses voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is
uitgesloten. A’DAM Six Senses sluit zijn aansprakelijkheid in ieder geval uit voor alle
vormen van indirecte-, bedrijfs- en/of gevolgschade.
14.4 Indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, door wie dan ook
worden gedeponeerd en/of bewaard dan is A’DAM Six Senses nimmer aansprakelijk
voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan.
14.5 A’DAM Six Senses sluit zijn aansprakelijkheid uit voor alle vormen van schade
aan of met voertuigen van Opdrachtgever en/of diens Gasten.
14.6 Opdrachtgever en zijn Gasten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de door
hen meegenomen eigendommen. A’DAM Six Senses is niet aansprakelijk voor
beschadiging of verlies van deze eigendommen. A’DAM Six Senses is nimmer
aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies (geld, sieraden, elektronica, e.d.)
van de hiervoor bedoelde eigendommen.
14.7 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals geregeld in dit artikel kan ook door
het personeel van A’DAM Six Senses en diens toeleveranciers in het voorkomend
geval een beroep worden gedaan jegens de Opdrachtgever en diens Gasten.
15. Vergunning
15.1 Indien ten behoeve van de uitvoering van een Evenement eventueel benodigde
vergunningen noodzakelijk zijn, is de Opdrachtgever voor het tijdig verkrijgen van
deze vergunningen verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het
niet tijdig verleend zijn van deze vergunningen komt geheel voor risico van de
Opdrachtgever en zal geen reden kunnen zijn voor het annuleren van het Evenement
zonder toepassing van de annuleringsregeling als bedoeld in artikel 9.
16. Garantie aantal gasten horeca/catering
16.1 Het in de definitieve reservering respectievelijk in de Overeenkomst vermelde
aantal gasten vormt voor A’DAM Six Senses het garantieaantal voor het betreffende
Evenement.
16.2 Onverlet artikel 11.13, tot 7 dagen voor de datum van het evenement zijn
wijzigingen op het garantieaantal mogelijk. In die periode geldt het volgende:
Wijziging van meer dan 10% in het gastenaantal is onmogelijk. Indien binnen die
marge van 10% het aantal gasten in die periode wordt verlaagd t.o.v. het
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garantieaantal, dan zal Opdrachtgever de vergoeding gebaseerd op het
garantieaantal verschuldigd blijven. Indien binnen die marge van 10% het aantal
gasten in die periode wordt verhoogd t.o.v. het garantieaantal, zal A’DAM Six
Senses inspannen het garantieaantal aan te passen aan het gewenste aantal. Het
aangepaste garantieaantal zal dan bindend zijn voor het samenstellen van de
factuur.
In de periode van minder dan 7 dagen voor het evenement is wijziging van het
gastenaantal, in welke omvang ook, niet meer mogelijk.
17. Toegang mindervaliden
17.1 In de A’DAM Toren beschikken wij over 6 personenliften. Allen te gebruiken
voor mindervaliden.
18. Bereikbaarheid en parkeren
18.1 De A’DAM Toren beschikt over 200 betaalde parkeerplaatsen in de
parkeergarage. Dit is een publieke parkeergarage waar A'DAM Six Senses geen
parkeerplaatsen kan garanderen. Indien er plekken vrij zijn, kunnen uitrijkaarten
tegen betaling gereserveerd worden door de Opdrachtgever. Deze parkeerkosten
worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht middels een aanvullende factuur.
19. Leveringstijden en liftgebruik
De goederenlift kan gebruikt worden tussen 06:00 en 08:00 uur 's ochtends en vanaf
00:00 uur 's avonds om grote materialen te vervoeren. Materialen die vastgehouden
kunnen worden en niet op de grond hoeven te staan, mogen met de reguliere
personenliften worden vervoerd buiten bovengenoemde tijden om.
20. Dieren
20.1 Binnen de locaties van A’DAM Six Senses zijn andere dieren dan
blindengeleidehonden niet toegestaan voor bezoekers/Gasten.
21. Ontbinding, Overmacht
21.1 Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden mag
A’DAM Six Senses de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds geheel of gedeeltelijk ontbinden
dan wel beëindigen, indien a. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; b.
Opdrachtgever aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard; c.
Opdrachtgever wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP); d.
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Opdrachtgever een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt; e. Opdrachtgever zijn
bedrijfsvoering staakt/stillegt geliquideerd of overgedragen aan derden; f.
Opdrachtgever zijn onderneming liquideert of beëindigd anders dan ten behoeve
van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; g. Opdrachtgever overlijdt
of onder curatele wordt gesteld; h. Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid wijzigt;
i. op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt
gelegd; j. Opdrachtgever onjuiste inlichtingen heeft verstrekt; k. Opdrachtgever
zijn/haar verplichtingen bij of krachtens de Overeenkomst niet nakomt, binnen de
daartoe aangegeven termijn om deze tekortkoming in de nakoming te herstellen; l.
er voldoende aanwijzingen zijn dat het Evenement een ander karakter zal hebben
dan tussen beide partijen is overeengekomen en A’DAM Six Senses zou de
overeenkomst niet gesloten hebben indien A’DAM Six Senses bekend was geweest
met dit andere karakter.
21.2 A’DAM Six Senses is wegens een ontbinding op grond van artikel 20.1 nimmer
tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden
21.3 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.
21.4 Tekortkomingen van A’DAM Six Senses in de nakoming van de Overeenkomst
ten gevolge van waaronder, doch niet uitsluitend, oorlog, mobilisatie, onlusten,
terrorisme, overstroming, derden die weigeren mee te werken, brand, ongeval,
staking, (gewapende) overval, blokkade, rellen, bezetting, overheidsbelemmering,
(grootschalige) (natuur)rampen, atoomkernreacties, vertraagde levering van
goederen alsmede in water- en energieleveringen, dag van nationale rouw, het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie A’DAM Six Senses voor
de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens
A’DAM Six Senses, uitvallen van de installaties, die noodzakelijk zijn voor een
degelijke uitvoering van onze diensten, ziekte van de artiest, overige
bedrijfsstoornissen en andere soortgelijke omstandigheden buiten controle van
A’DAM Six Senses liggende oorzaken worden aangemerkt als niet aan A’DAM Six
Senses toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
Overeenkomst of tot schadevergoeding en/of garantie. A’DAM Six Senses is echter
wel gerechtigd om, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
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overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden zonder dat A’DAM Six
Senses tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.
21.5 Indien A’DAM Six Senses ten tijde van enige beëindiging op grond van enige
reden reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet door of
na de beëindiging ongedaan kunnen worden gemaakt. Opdrachtgever zal alsdan
gehouden zijn alle kosten voor de reeds door A’DAM Six Senses verrichte prestaties
volledig aan A’DAM Six Senses te voldoen.
22. Geheimhouding
22.1 De directie van A’DAM Six Senses en haar medewerk(st)ers zullen alle door
Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder strikte
geheimhouding behandelen. Afspraken, prijzen, tarieven en dienstverlening die
onderdeel uitmaken van de opdracht aan A’DAM Six Senses door Opdrachtgever
zijn strikt vertrouwelijk.
23. Intellectuele Eigendom
23.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten of andere
rechten die A’DAM Six Senses in het kader van de opdracht maakt/ontwikkelt
(waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de uiteindelijke productie en uitvoering
van de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en concepten in zijn geheel of van
afzonderlijke onderdelen), berusten bij A’DAM Six Senses. Het is Opdrachtgever niet
toegestaan op welke wijze dan ook inbreuk te maken op intellectuele
eigendomsrechten van A’DAM Six Senses.
23.2 In beginsel is het verboden om verveelvoudigingen (inclusief foto’s en ander
beeldmateriaal) te maken van het gebouw, de mensen, het interieur en/ of andere
aan A’DAM Six Senses gerelateerde intellectuele eigendomsrechten en openbaar te
maken voor commercieel gebruik, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
23.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming de namen, logo’s en/of andere publicitaire uitingen van A’DAM Six
Senses ruimte (n); Shelter, Moon, Madam en A’DAM&Co. publiekelijk te gebruiken.
Elke vorm van publiciteit behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van A’DAM
Six Senses voor die specifieke tevoren voor te leggen uiting. A’DAM Six Senses
behoudt zich het recht voor gebruik van beeld-, tekst-, naam- en logo-gebruik niet
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toe te staan op iedere grond en vorm van communicatie. Gelieve alle betrokken
partijen die onderdeel uitmaken van uw evenement in te lichten over het juiste
gebruik van genoemde merknamen.
23.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat zijn Gasten zich aan de bepalingen van dit
artikel zullen houden als ware zij als Opdrachtgever daaraan gebonden.
23.5 Het aanbrengen van publiciteitsuitingen aan de locatie is gebonden aan
voorwaarden. In alle gevallen dient Opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming te
hebben verkregen van A’DAM Six Senses voor die specifieke tevoren voor te leggen
uiting.
23.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan in de locatie reclame en/of
foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, anders dan na verkregen schriftelijke
toestemming van A’DAM Six Senses voor die specifieke tevoren voor te leggen
uiting.
25. Overig
25.1 Enig door A’DAM Six Senses niet inroepen op enig moment van een haar
toekomend recht respectievelijk een daaruit resulterend rechtsgevolg, leidt niet tot
verlies door A’DAM Six Senses van de mogelijkheid om dat recht respectievelijk
rechtsgevolg alsnog op enig later moment in te roepen, noch doet zulks enig recht
van A’DAM Six Senses vervallen.

26. Geschillen
26.1 Op alle overeenkomsten tussen A’DAM Six Senses en Opdrachtgever is het
Nederlandse recht van toepassing. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich
daartegen verzetten worden alle geschillen exclusief beslecht door de bevoegde
overheidsrechter te Amsterdam.
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