SOUNDENGINE
TERMS & CONDITIONS [ NL ]
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met betrekking tot de verhuur
van de opnamestudio of van de diensten van Sound Engine alsmede de verstrekking van alle hulpmiddelen en/of
toebehoren die onderdeel zijn van de back-line die wordt aangeboden door Sound Engine.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover
zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
ARTIKEL 2. PRIJZEN
2.1 Alle prijzen, zoals vermeld in de oﬀerte zijn exclusief omzetbelastingen in Euro’s.
2.2 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden, maar minstens 1 maand van tevoren, de prijs van onze
diensten of huurprijs van de studio aan te passen.
ARTIKEL 3. BETALING
3.1 Betaling dient per banktransactie te geschieden. 50% voor aanvang van het project en 50% voor overdracht van de ﬁles
(data/cd/tape, etc).
3.2 De huurder heeft geen recht op gebruik, persoonlijk of privé, van zowel de gemixte als de ongemixte geluidsopname
zolang de factuur niet is voldaan. Deze blijft tot die tijd eigendom van Sound Engine.
ARTIKEL 4. ANNULERING
4.1 Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van hetgeen ten aanzien van overeenkomst
van opdracht bij wet is bepaald in de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek. Indien een aan opdrachtnemer gegeven
opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever annuleringskosten
verschuldigd volgens onderstaand schema:
4.1.1 Kosteloze annulering van de overeengekomen opdracht is mogelijk tot de 14e kalenderdag voor de dag dat de
dienstverlening zal starten/aanvangen.
4.1.2 Bij annulering tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de
overeengekomen som/begroting;
4.1.3 Bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 100% van de
overeengekomen som/begroting.
4.1.4 Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren (9:00 – 17:00).
ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Sound Engine is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder. In geval
van aantoonbare nalatigheid van de huurder of bij oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor schade die is
ontstaan aan eigendommen van Sound Engine. De huurder dient hiervoor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering
te hebben. Als de huurder niet in bezit is van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering zullen de kosten worden
aangerekend bij de huurder zelf. Sound Engine is gerechtigd hiervoor een incassobureau in te schakelen indien deze
kosten niet binnen 2 maanden na constatering van de schade zijn vergoed.

