
Algemene Voorwaarden Open Deur Dagen   

Artikel 1: Definities Organisator:  

Open Deur Dagen onderdeel van Living Luxury  met beperkte aansprakelijkheid, statutair 

gevestigd te Hazerswoude dorp, kantoorhoudende te 2391 ma  Hazerswoude dorp  aan 

de Burgemeester Ten Heuvelhofweg 84 , ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 64567141. Evenement: de door de organisator georganiseerde beurs, 

tentoonstelling, demonstratie  of ander evenement. Offerte: de aanbieding van de 

Organisator tot het sluiten van een Overeenkomst. Overeenkomst: de door acceptatie 

van de Offerte tot stand gekomen overeenkomst tussen de organisator en de wederpartij 

voor de deelname aan een Evenement. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die 

een Overeenkomst sluit of heeft gesloten of aan wie een Offerte is uitgebracht. . 

Vergoeding: de vergoeding die de Wederpartij aan de Organisator verschuldigd is voor 

deelname aan een Evenement.  

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 1.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en alle Overeenkomsten 

van de Organisator. 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek van wederpartij 

per e-mail toegezonden. 3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij of 

andere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen maken geen deel uit van 

de Overeenkomst, behoudens en voor zover Organisator zich daar nadrukkelijk 

schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.  4. Indien een bepaling van deze algemene 

voorwaarden op enige wijze ongeldig of onverbindend zou zijn, laat dat de geldigheid van 

de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. 5. De Organisator heeft 

het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Een eventuele wijziging 

treedt in werking acht (8) dagen nadat deze door de Organisator op haar website is 

bekendgemaakt. 6. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, 

beslist de Organisator bij monde van haar directie.  

Artikel 3: Offertes 1. 

Alle Offertes van de Organisator zijn vrijblijvend. Indien een Offerte door de Wederpartij 

wordt aanvaard, heeft de Organisator het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen 

na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Het inschrijven voor deelneming aan 

een Evenement door de Wederpartij kan schriftelijk of mondeling geschieden. De 

aanvaarding van de deelname door de Organisator wordt per e-mail aan de Wederpartij 

bevestigd en daarmee komt de Overeenkomst tot stand. 3. De Organisator behoudt zich 

het recht voor een aanvraag tot deelneming af te wijzen, indien de belangen van (een) 

andere deelnemer(s) en/of van de Organisator en/of van het Evenement als zodanig dat 

vergen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Organisator. De Organisator zal nimmer 

aansprakelijk zijn voor schade van de Wederpartij of derden als gevolg van een besluit 

van de organisator om een aanvraag tot deelneming af te wijzen. Artikel 4: Vergoeding 

1. Het bedrag van de Vergoeding dat door de Wederpartij is verschuldigd voor zijn 

deelname aan het Evenement is vermeld in de Overeenkomst en zal door de Organisator 

aan de Wederpartij worden gefactureerd na de organisatie van het evenement. 2. 

Deelname voor bezoeker en exposant is GRATIS. Echter, u kunt partner worden zoal 

aangegeven in de bevestiging van deelname mail. Die Vergoeding dient te worden 

betaald, binnen de gestelde betalingstermijn op het door de Organisator opgegeven 

bankrekeningnummer.  

Door Organisator wordt als volgt gefactureerd: nadat evenement heeft plaatsgevonden. 

De betalingstermijn voor facturen bedraagt, tenzij anders bepaald, dertig (30) dagen. 3. 

Bij niet-tijdige betaling van enig aan de Organisator verschuldigd bedrag wordt de 

wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente in rekening gebracht vanaf het moment 



waarop de vordering opeisbaar is geworden. Alle kosten die verband houden met het 

nemen van (buiten)gerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen zijn voor rekening 

van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden, indien de Wederpartij 

een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

vastgesteld conform de Wet Incassokosten. In alle andere gevallen bedragen deze kosten 

vijftien procent (15%) van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag vermeerderd 

met de vervallen rente. Wijziging of Annulering Evenement 1. De Organisator behoudt 

zich te allen tijde het recht voor de vastgestelde data, tijden en locaties van het 

Evenement te wijzigen en/of het Evenement geen doorgang te doen vinden. Indien de 

Organisator beslist dat een Evenement niet zal plaatsvinden, vervallen alle inschrijvingen 

en reeds gedane toewijzingen. Artikel  2. In geen van de in dit artikel vermelde gevallen 

heeft de Wederpartij recht op vergoeding van enige schade, kosten of rente, in welke 

vorm dan ook. Artikel 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan activiteiten te ontplooien 

die naar het oordeel van de Organisator schade kunnen berokkenen aan het Evenement, 

de Organisator of andere deelnemers. 4. Behoudens schriftelijke toestemming van de 

Organisator is het de Wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen, prijsvragen of 

kansspelen te organiseren.5. De Wederpartij aanvaardt dat de Organisator geen 

exclusiviteit kan bieden voor wat betreft de door de Wederpartij ten toon te stellen en/of 

aan het publiek aan te bieden producten of diensten. 6. De exposanten  zorgen zelf  voor 

handhaving van de orde. De Wederpartij en zijn medewerkers en genodigden zijn 

gehouden de aanwijzingen en richtlijnen van de exposanten  op te volgen. 

(Online) Catalogus 1. De Wederpartij heeft recht op vermelding van zijn deelname in de 

eventuele catalogus van het Evenement en/of op de eventuele website van het 

Evenement. De catalogus en/of website wordt samengesteld op basis van de gegevens 

die door de Wederpartij bij de inschrijving zijn verstrekt. De Organisator bepaalt de wijze 

waarop de vermeldingen worden gedaan en behoudt zich het recht voor zo nodig de 

gegevens van de Wederpartij in te korten c.q. te bewerken. 2. De Wederpartij garandeert 

dat alle informatie die hij in het kader van het Evenement aan de Organisator ter 

beschikking stelt omtrent zijn activiteiten, voor onder meer publicatie in de catalogus of 

op de website van het Evenement, volledig en correct is en niet op enigerlei wijze in 

strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, met rechten van derden of anderszins 

onrechtmatig is. De Wederpartij zal geen gebruik maken van de catalogus en/of de 

website van de Organisator dat in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, 

bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in verband met de bescherming van 

persoonsgegevens, of die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden of 

onrechtmatig is. 3. De Organisator is niet aansprakelijk jegens de Wederpartij of jegens 

derden voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies in de catalogus. De Wederpartij 

vrijwaart de Organisator voor eventuele aanspraken van derden in verband met de door 

de Wederpartij verstrekte informatie. 

De Wederpartij verklaart en garandeert dat alle foto’s, illustraties en andere grafische 

werken en/of teksten die hij omtrent de door hem aangeboden producten of diensten aan 

de Organisator ter beschikking stelt ten behoeve van de catalogus en/of de website van 

het Evenement of ten behoeve van publicatie door de pers of derden, vrijelijk en zonder 

vergoeding kunnen worden gebruikt en dat publicatie daarvan geen inbreuk vormt op 

enigerlei rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten 

en portretrechten. 4. De Organisator heeft het recht om tijdens het Evenement en tijdens 

de periodes van opbouw en afbouw foto’s en beeld- en geluidsopnamen te maken en te 

gebruiken in het kader van haar publiciteit rondom het Evenement en ter promotie van 

haar diensten en die van aan haar gelieerde ondernemingen in het algemeen. Indien de 

Wederpartij op goede gronden niet wenst dat bepaalde producten of personen worden 

gefotografeerd, dient hij dat vooraf of uiterlijk binnen 24 uur aan de Organisator kenbaar 

te maken, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om daartegen bezwaar te 

maken is vervallen. 5. Indien de Wederpartij er bekend mee wordt dat sprake is van een 

mogelijke inbreuk op rechten van derden in verband met de door hem op het Evenement 

tentoongestelde producten of diensten, of indien beslag is gelegd op zaken van de 



Wederpartij die zich op het Evenement bevinden, zal hij de Organisator daarvan 

onverwijld schriftelijk in kennis stellen en de Organisator een kopie van alle daarop 

betrekking hebbende stukken verstrekken. De Wederpartij verplicht zich voorts alle 

informatie omtrent zijn activiteiten en de eventuele (dreigende) geschillen met derden 

daaromtrent, waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de Organisator daarvan 

kennis dient te nemen, tijdig aan de Organisator mede te delen. 6. De Wederpartij 

vrijwaart de Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede de eigenaar 

en exploitant van het evenementengebouw en de bestuurders, aandeelhouders en alle 

medewerkers van de Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, van alle 

aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom of 

anderszins, in verband met de activiteiten van de Wederpartij in het kader van het 

Evenement, waaronder maar niet beperkt tot de door de Wederpartij op het Evenement 

tentoongestelde producten en diensten of de in dat kader gemaakte publiciteit. De 

Wederpartij zal de Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede de 

eigenaar en exploitant van het evenementengebouw en de bestuurders, aandeelhouders 

en alle medewerkers van de Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, 

volledig schadeloosstellen voor alle door hen geleden schade en kosten, waaronder 

begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, die verband houden met een 

(vermeende) inbreuk door de Wederpartij op rechten van derden. 7. De Organisator 

heeft te allen tijde het recht in geval van een klacht van een derde, op verzoek van een 

gerechtelijke of administratieve instantie of op eigen initiatief de door de Wederpartij 

tentoongestelde producten, diensten of publiciteit, en elk voorwerp dat mogelijks 

onrechtmatige of schadelijke inhoud bevat, van het Evenement te verwijderen zonder dat 

de Wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding en onverminderd de aanspraken 

van de Organisator jegens de Wederpartij. 

Artikel 13: Bescherming Persoonsgegevens / AVG 1.  

De Organisator verwerkt alle persoonsgegevens die de Wederpartij aan haar verstrekt in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming 

van persoonsgegevens, in het bijzonder de Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, en de Privacy Policy van Organisator. 2. De Wederpartij verklaart 

en garandeert de Organisator dat hij alle persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader 

van zijn deelname aan het Evenement zal verwerken in overeenstemming met de 

toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in 

het bijzonder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De 

Wederpartij vrijwaart de Organisator en alle aan haar gelieerde ondernemingen van 

eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen sancties door de relevante 

toezichthouder, uit hoofde van een beweerdelijke overtreding van de toepasselijke wet- 

en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

Artikel 14: Niet-nakoming en Ontbinding 1. 

 Indien de Organisator volgens de Wederpartij één of meer van de voor haar uit de 

overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan dient de Wederpartij dat 

schriftelijk en deugdelijk onderbouwd te melden bij de Organisator. Deze melding moet 

zo spoedig mogelijk na de constatering van de beweerdelijke tekortkoming worden 

gedaan en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het einde van het 

Evenement, bij gebreke waarvan alle aanspraken van de Wederpartij vervallen. 2. Indien 

de Wederpartij ondanks schriftelijk verzoek een verplichting op grond van de 

Overeenkomst niet nakomt, kan de Organisator, zonder rechterlijke tussenkomst, de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en aanspraak te maken op 

schadevergoeding. 3. De organisator kan voorts de Overeenkomst ontbinden indien: - de 

Wederpartij failliet is verklaard; - aan de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling 

is verleend; - de Organisator goede gronden heeft aan te nemen dat de Wederpartij niet 

aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen; - de eigendom van en/of zeggenschap over 

de Wederpartij wijzigt. 4. De Wederpartij doet afstand van het recht op ontbinding van 



de Overeenkomst op welke grond dan ook. Artikel 15: Overmacht 1. Indien voor de 

Organisator sprake is van een omstandigheid die een niet-toerekenbare tekortkoming 

(overmacht) oplevert, is zij gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de 

Wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, 

Artikel 15: Overmacht 1. 

Indien voor de Organisator sprake is van een omstandigheid die een niet-toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) oplevert, is zij gerechtigd de nakoming van haar 

verplichtingen jegens de Wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke 

termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De 

Wederpartij blijft gedurende deze periode onverminderd gehouden aan zijn 

verplichtingen jegens de Organisator te voldoen. 2. Onder een niet-toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) van de Organisator zal tevens worden verstaan een niet-

toerekenbare tekortkoming bij haar toeleveranciers of andere derden die door de 

Organisator voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. Een 

toerekenbare tekortkoming van een door de Organisator ingeschakelde derde levert voor 

de Organisator een niet-toerekenbare tekortkoming op, indien die tekortkoming voor 

haar redelijkerwijs niet voorzienbaar was.  

Artikel 17 Aansprakelijkheid 1. 

De Organisator en de aan haar gelieerde ondernemingen, en medewerkers zijn, 

behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan 

ook en in de ruimste zin, direct of indirect geleden door de Wederpartij, diens personeel 

diens bezoekers of welke andere derde dan ook. Onder schade in de zin van dit artikel is 

mede begrepen alle gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, schade wegens 

omzetverlies, gederfde winst etc., alsmede schade door diefstal, vernieling of welke 

andere oorzaak dan ook. 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor alle door de 

Organisator geleden schade en gemaakte kosten die verband houden met zijn deelname, 

ongeacht of deze schade c.q. kosten zijn veroorzaakt gemaakt door de Wederpartij zelf 

of door derden . 3. De Wederpartij vrijwaart de Organisator tegen iedere aanspraak van 

derden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend andere deelnemers aan het 

Evenement, wegens schade en kosten in de ruimste zin, veroorzaakt door de 

Wederpartij, diens personeel, diens bezoekers of enige andere derde, voor wiens 

handelen of nalaten de Wederpartij verantwoordelijk is. 

Artikel 18: Verzekering 1.  

De Wederpartij is verplicht voor eigen rekening en risico een deugdelijke verzekering af 

te sluiten en tijdens de beurs in stand te houden, die op tenminste marktconforme 

condities dekking geeft tegen iedere vorm van schade aan of diefstal of vermissing van 

zaken van de Wederpartij, de Organisator en derden. 2. Voorts is de Wederpartij 

verplicht om voor zijn rekening een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te 

sluiten, met een afdoende dekking, en deze tijdens het Evenement in stand te houden. 

Als verzekering met afdoende dekking wordt beschouwd een verzekering die dekking 

geeft voor alle door Organisator of derden te lijden schade als gevolge van de activiteiten 

van de Wederpartij. De verzekering omvat ook het transport naar en van het Evenement 

en dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de aanvoer- en 

inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient niet eerder te eindigen dan na de 

volledige afbouw van de gehuurde ruimte en alle zaken van het beursterrein zijn 

afgevoerd. 3. De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de Organisator inzage te 

verschaffen in zijn verzekeringspolis(sen). 

Artikel 19: Toepasselijk Recht 1.  



Op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Wederpartij is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen tussen de Organisator en de 

Wederpartij zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse 

rechter in het arrondissement waar de Organisator is gevestigd, voor zover dwingende 

wetsbepalingen niet anders voorschrijven en met dien verstande dat de Organisator het 

recht heeft een zaak aanhangig te maken voor de volgens de wet bevoegde rechter. 0 

 


