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Algemene leveringsvoorwaarden Pink Lemon Events  
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende 
woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn 
geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist: 
a. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Pink Lemon Events BV (“Pink Lemon”) een 
opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van of uitvoering van een 
Evenement; 
b. Pink Lemon: de gebruiker van deze Voorwaarden: Pink Lemon BV gevestigd te Arnhem, 
aan Velperplein 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
Eindhoven onder nummer 68897685; 
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Pink Lemon en Opdrachtgever en alle 
aanvullingen daarop; 
d. Productiedatum: de (eerste) dag waarop de door Pink Lemon krachtens de 
Overeenkomst bestelde of gehuurde goederen feitelijk worden geleverd of ter beschikking 
worden gesteld en/of diensten worden opgeleverd of waarop het Evenement aanvangt; 
e. Locatie: de tussen Pink Lemon en Opdrachtgever overeengekomen plaats waarop (een 
gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden geleverd 
of waar het evenement plaats vindt; 
f. Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, 
per telefax of per e-mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico 
van de verzender; 
g. Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in 
groepsverband, die zich jegens Pink Lemon tot het geven van een optreden tijdens het 
Evenement heeft verbonden; 
h. Partijen: Opdrachtgever en Pink Lemon gezamenlijk; 
i. Evenement: het evenement en het feest dat of de opening, de bijeenkomst of de activiteit 
e.d. die door Pink Lemon in opdracht van Opdrachtgever (mede) wordt georganiseerd; 
j. Gehuurde: alle goederen die Pink Lemon voor verhuur of overig gebruik beschikbaar 
stelt aan Opdrachtgever, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, 
verpakkingsmaterialen, documentatie etc.; 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen Pink Lemon en Opdrachtgever.  
2.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt 
vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat 
geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden 
die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.  
2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk door Pink Lemon van de hand gewezen.  
2.4. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en voor 
zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Pink Lemon Schriftelijk 
zijn aanvaard. 
2.5. Indien Pink Lemon met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een 
Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst jegens Pink Lemon 
voortvloeien. 
2.6 Indien Pink Lemon niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pink Lemon in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
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2.7. Pink Lemon heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds 
de versie van de Voorwaarden zoals die gold op het moment van ondertekenen van de 
Overeenkomst.  
 
Artikel 3 Offerte, bestelling, opdracht 
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Pink Lemon, zowel 
afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling of schriftelijk of op andere wijze gedaan, zijn 
geheel vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding door Opdrachtgever door Pink 
Lemon worden herroepen. Herroeping door Pink Lemon na aanvaarding door 
Opdrachtgever onverwijld dienen te geschieden.  
3.2 Alle door Pink Lemon e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij 
benadering en zijn voor Pink Lemon slechts bindend, indien in de aanbieding zulks 
uitdrukkelijk en met woorden schriftelijk is bevestigd. 
3.3  Offertes en/of aanbiedingen van Pink Lemon hebben een geldigheidsduur van 14 
dagen na uitbrengen, tenzij anders in de offertes en/of aanbiedingen is aangegeven. Indien 
een aanbieding e.d. van Pink Lemon binnen 14 dagen of de aangegeven periode door een 
Schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Pink Lemon Schriftelijk 
is bevestigd, komt de Overeenkomst tot stand en anders komt de offerte en/of aanbieding 
te vervallen. 
3.4 Indien Opdrachtgever uiteindelijk geen opdracht verstrekt, is Pink Lemon gerechtigd 
alle kosten, welke Pink Lemon heeft moeten maken om haar offerte en/of aanbieding te 
kunnen doen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever, mits Opdrachtgever vooraf in 
kennis is gesteld van de hoogte van deze kosten. 
3.5. Indien Pink Lemon op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige 
overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal 
Opdrachtgever Pink Lemon daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
3.6 en 3.7 betalen conform de dan bij Pink Lemon geldende tarieven. 
3.6. Een opdrachtverstrekking door Opdrachtgever betreft de gehele offerte en/of 
aanbieding als zodanig. 
3.7. Pink Lemon kan niet aan haar offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel 
daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte 
en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of 
verschrijving bevatte. 
3.8. Ten opzichte van Opdrachtgever strekt het Schriftelijk aanbod of de bevestiging 
hiervan van/door Pink Lemon tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, 
behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 
3.9 De in de offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.  
3.10 Opties op Artiesten, amusement, entertainment en locaties hebben een 
geldigheidsduur van 14 dagen na uitbrengen van de optie door Pink Lemon, tenzij 
Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de optie geplaatst door Pink Lemon niet 
binnen 14 dagen of de Schriftelijk overeengekomen periode door een Schriftelijke opdracht 
is gevolgd en door Pink Lemon Schriftelijk is bevestigd, komt de optie te vervallen. 
3.11 Mocht de in artikel 3.10 vermelde optie door een andere partij dan Pink Lemon en 
Opdrachtgever definitief gemaakt kunnen worden, dan krijgt de eerste optant (Pink Lemon 
en Opdrachtgever) 12 uur responstijd om de optie alsnog om te zetten in een definitieve 
boeking. Gebeurt dit niet, dan vervalt de optie en het eerste recht op boeking. 
3.12. Artiesten behouden zich altijd het recht voor om optredens in het buitenland of op 
TV voorrang te geven op optredens bij bedrijfsevenementen. Ookal is er een definitieve 
boeking geplaatst. In dat geval zal het management van de Artiest een alternatief 
aanbieden. Opdrachtgever dient zich hiervan goed bewust te zijn en Pink Lemon kan niet 
aansprakelijk worden gesteld indien een dergelijke situatie zich voordoet. 
3.13. Aanbiedingen, alsmede door Pink Lemon (of in opdracht van Pink Lemon) 
vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen en berekeningen zijn 
(intellectueel) eigendom van Pink Lemon en mogen zonder uitdrukkelijke Schriftelijke 
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toestemming van Pink Lemon niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden 
verstrekt.  
 
Artikel 4. Levering 
4.1. Aflevering van goederen geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de 
overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de 
koopprijs van de goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en 
hijswerk, inhuur van voorzieningen e.d.  
4.2. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op 
Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al 
dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een 
vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen echter 
reeds over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de 
vervoerder. Het risico van opslag, in – en uitladen en lossen rust in dat geval ook op 
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Indien 
Opdrachtgever een consument is, dan gaat het risico van de goederen over op 
Opdrachtgever op het moment van bezorging van de goederen aan Opdrachtgever, tenzij 
de goederen op verzoek van Opdrachtgever worden getransporteerd door een door 
Opdrachtgever aangewezen vervoerder. 
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen 
van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en 
afnametijdstippen. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de 
goederen afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is. 
4.4. Indien Opdrachtgever afname weigert van bestelde goederen of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Pink 
Lemon gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. 
Indien Opdrachtgever de goederen niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) 
het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Pink Lemon het recht om deze 
na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens Opdrachtgever te (doen) verkopen. 
Opdrachtgever blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en 
eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd 
met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 
4.5. Pink Lemon heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten 
wordt geleverd, is Pink Lemon bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. 
4.6. Pink Lemon zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke 
maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen 
de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met 
verpakkingen die vrijkomen bij de door Pink Lemon geleverde goederen, handelen op een 
wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. 
Opdrachtgever vrijwaart Pink Lemon voor aanspraken wegens niet naleving van dergelijke 
voorschriften. 
 
Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever 
5.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan Pink 
Lemon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, 
tijdig aan Pink Lemon worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Indien Pink 
Lemon de catering van het Evenement verzorgt, dan dient Opdrachtgever ruim voor de 
Productiedatum eventuele dieetwensen of overige wensen ten aanzien van het eten en/of 
drinken aan Pink Lemon kenbaar te maken. 
5.2. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Pink Lemon in te 
lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat Pink 
Lemon niet in staat is de Overeenkomst tijdig te kunnen voltooien of zonder schade uit te 
kunnen voeren. 
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5.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat Pink Lemon alle noodzakelijke voorbereidingen 
tijdig op de Locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige 
faciliteiten. 
5.4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door hem ter beschikking gestelde 
materialen voldoen aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen. 
5.5. Voor zover Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich 
verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van 
bepaalde werkzaamheden, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of 
(laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk. 
5.6. Opdrachtgever garandeert dat hij in alle gevallen in voldoende mate is verzekerd tegen 
iedere willekeurige schade, waaronder mede begrepen doch daartoe niet beperkt directe 
schade en indirecte schade, welke als gevolg van haar, alsmede van door haar ingehuurde 
derden, verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen en/of nalaten in de 
uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om 
een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor 
zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door 
Pink Lemon bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en 
de door Pink Lemon ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om 
afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Pink 
Lemon te verstrekken. 
5.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten 
zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de 
opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, 
medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde 
maatregelen, is Pink Lemon niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment 
aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld 
toegenomen populariteit van een Artiest) daartoe nopen.  
5.8. Indien Opdrachtgever, ter uitsluitende beoordeling van Pink Lemon, onvoldoende 
maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van het Evenement te 
garanderen, is Pink Lemon gerechtigd het Evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang 
te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een 
schadevergoeding of korting op de met Pink Lemon overeengekomen prijs. 
5.9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van vergoedingen wegens het 
gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden waaronder doch niet beperkt de 
Bumarechten. Indien Pink Lemon een naheffing krijgt van de Buma die betrekking heeft 
op de uitvoering van de Overeenkomst, zal Pink Lemon deze aan Opdrachtgever 
doorberekenen. 
5.10. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of 
andere informatie samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst komt voor risico 
van Opdrachtgever. 
5.11. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en/of 
vergunningen alsmede het onderzoek hiernaar, die benodigd zijn voor uitvoering van de 
Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Het niet verkrijgen van de 
vereiste vergunning of ontheffing komt te allen tijde geheel voor risico van Opdrachtgever. 
5.12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door 
haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken en de 
bezoekers van het Evenement. 
5.13. Opdrachtgever geeft geen vrijwaring en vergoed alleen directe schade voor zover 
niet gedekt door de aansprakelijheidsverzekering van opdrachtnemer tot een maximum 
van € 10.000,00.  
5.14 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of 
betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever 
vrijwaart Pink  Lemon en stelt Pink Lemon volledig schadeloos aangaande aanspraken van 
derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt. 
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5.15. Opdrachtgever verplicht zich geleverde of terbeschikkinggestelde goederen slechts 
te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd of ter beschikking gesteld is. 
5.16. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van 
hetgeen waartoe hij jegens Pink Lemon gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle schade aan de zijde van Pink Lemon daardoor direct of indirect ontstaan. 
 
5.17 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien 
(a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft 
voldaan zoals opgenomen in artikel 5 in deze algemene voorwaarden en Pink  Lemon de 
opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Pink  Lemon gerechtigd 
is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen 
heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 5 in deze algemene voorwaarden, Pink  Lemon 
Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de 
opdracht wenst te laten doorgaan.  
 
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 
6.1. Pink Lemon zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te 
voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. 
6.2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden 
kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of 
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of 
te wijzigen. 
6.3. Pink Lemon is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 
schakelen. De inschakeling van derden door Pink Lemon laat de toepasselijkheid van de 
Voorwaarden onverlet. 
6.4. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die Pink Lemon 
door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Pink Lemon dezelfde zorg 
aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt. 
6.5. Pink Lemon zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd 
komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen 
in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
 
Artikel 7. Verhuur  
7.1. Opdrachtgever zal het Gehuurde behandelen als een goed huisvader en zal zorg 
dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Opdrachtgever zal te allen tijde aan 
een door Pink Lemon gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar het 
Gehuurde zich bevindt, teneinde de toestand van het Gehuurde te inspecteren. 
7.2. Opdrachtgever is vanaf het moment dat het Gehuurde aan hem ter beschikking is 
gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van 
het Gehuurde. 
7.3. Opdrachtgever zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan het Gehuurde, 
hiervan terstond melding maken aan Pink Lemon. Tevens zal Opdrachtgever in geval van 
diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar 
de diefstal of vernieling heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van de 
aangifte aan Pink Lemon verstrekken. 
7.4. Opdrachtgever zal het Gehuurde niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of 
anderszins ter beschikking stellen.  
 
7.5. Het Gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij Pink Lemon daarvoor 
Schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
7.6. Het is Opdrachtgever enkel toegestaan het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig: 
a. de door Pink Lemon gegeven instructies; 
b. de instructies die op het Gehuurde staan vermeld; 
c. hetgeen is opgenomen in de bij het Gehuurde behorende documentatie. 
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7.7. Opdrachtgever is verplicht het Gehuurde te gebruiken uitsluitend binnen het kader 
waarvoor het Gehuurde naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het 
gehuurd is. 
7.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van Pink 
Lemon, veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen of reparaties aan het Gehuurde 
uit te voeren of door een derde uit te laten voeren of onderdelen van het Gehuurde te 
vervangen. 
7.9. Opdrachtgever dient het Gehuurde, indien het een zaak betreft dat voor gebruik 
aangesloten dient te worden op netspanning, op de juiste netspanning aan te sluiten. 
7.10. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het Gehuurde in goede conditie 
aan hem wordt uitgeleverd. Pink Lemon gaat er vanuit dat Opdrachtgever bekend is met 
de werking van het Gehuurde en dat het Gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor het 
Gehuurde gehuurd wordt. 
7.11. Indien het Gehuurde niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te 
stellen eisen van kwaliteit, zal Pink Lemon voor haar rekening zo spoedig mogelijk trachten 
het Gehuurde te (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor 
rekening van Opdrachtgever plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik 
dan wel handelen door Opdrachtgever herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. 
Pink Lemon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Opdrachtgever 
lijdt als gevolg van het gedurende de Overeenkomst kapot gaan van, niet naar behoren 
functioneren van of beschadigd raken van het Gehuurde. 
7.12. Na het constateren van een gebrek aan het Gehuurde is het Opdrachtgever niet meer 
toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van Pink Lemon, het Gehuurde te 
gebruiken. Pink Lemon kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor een gevaarlijke 
situatie en/of schade die ontstaat doordat Opdrachtgever het Gehuurde heeft gebruikt 
nadat hij een gebrek aan het Gehuurde geconstateerd heeft. 
7.13. Verlenging van de huurperiode door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk wanneer 
beide partijen daar Schriftelijk akkoord mee zijn gegaan. 
7.14. Pink Lemon is gerechtigd een waarborgsom van Opdrachtgever te eisen en behoudt 
zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, 
evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van het Gehuurde. Pink Lemon is verplicht 
de waarborgsom bij beëindiging van de Overeenkomst, indien op dat moment 
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Pink Lemon heeft voldaan, aan 
Opdrachtgever terug te betalen. 
7.15. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook 
door het Gehuurde toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare 
zaken/eigendommen van derden. Het gebruik van het Gehuurde is geheel voor risico van 
Opdrachtgever. 
7.16. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op het Gehuurde 
tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan het 
Gehuurde gedurende de periode dat Opdrachtgever het Gehuurde onder zich heeft. Op 
eerste verzoek van Pink Lemon dient Opdrachtgever aan Pink Lemon een kopie van de 
polis van de verzekering aan Pink Lemon te verstrekken. 
7.17. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal het Gehuurde in dezelfde conditie als waarin 
zij verstrekt is, geheel gereinigd, worden opgeleverd door Pink Lemon Events zoals het bij 
aanvang van de opbouw ontvangen is.  
7.18. Ingeval van beslaglegging op het Gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat 
zulks zal geschieden, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Pink Lemon te melden. Voorts 
dient Opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het Gehuurde eigendom 
is van Pink Lemon. Bovendien is Opdrachtgever verplicht actief mee te werken, teneinde 
Pink Lemon de feitelijke macht over het Gehuurde te verschaffen. 
7.19. Pink Lemon blijft te allen tijde eigenaar van het Gehuurde, ongeacht de duur dat het 
Gehuurde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. 
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7.20. Vergoedingen op basis van de verkoopprijzen van het Gehuurde van Opdrachtgever 
aan Pink Lemon voor schade dan wel voor vermissing van het Gehuurde geven 
Opdrachtgever geen aanspraken op (enig deel van) het eigendom van het Gehuurde. 
 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1. Pink Lemon kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een 
direct of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze 
Voorwaarden; 
b. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere 
personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld. 
8.2. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Pink Lemon is nimmer aansprakelijk 
voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever 
aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door 
Opdrachtgever gegeven instructies. Opdrachtgever vrijwaart Pink Lemon tegen alle 
aanspraken ter zake. 
8.3. Indien de Locatie niet over de eigenschappen beschikt die Opdrachtgever aan Pink 
Lemon kenbaar heeft gemaakt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die 
Pink Lemon daardoor lijdt. 
8.4. Indien hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door 
hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor 
de daardoor veroorzaakte schade. 
8.5. Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Pink Lemon 
(op)geleverde, sluit Pink Lemon iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking 
en eventuele (gevolg)schade. 
8.6. Pink Lemon is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het 
door Pink Lemon (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik. 
8.7. Pink Lemon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Pink 
Lemon in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten 
vinden. 
8.8. Zodra materialen, onderdelen, gereedschappen, apparatuur en machines die voor 
uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, op de Locatie zijn aangevoerd, draagt 
Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schades, van welke aard ook, die 
kunnen ontstaan aan de materialen, onderdelen, gereedschappen, apparatuur en machines 
zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de 
bevoegdheid van Opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan 
de zijde van Pink Lemon. 
8.9. Indien de in Nederland te leveren goederen buiten Nederland worden gebruikt, is Pink 
Lemon niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het feit dat deze goederen 
niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door 
wetten of bepalingen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt. 
8.10. Pink Lemon is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg 
van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 
8.11. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan 
zichzelf of aan derden tijdens het Evenement. Deelname aan het Evenement geschiedt 
geheel op eigen risico. 
8.12. Pink Lemon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: 
gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, 
vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes. 
8.13. Indien Pink Lemon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Pink Lemon beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 
Pink Lemon gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 
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overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
Pink Lemon beperkt tot het factuurbedrag of tot maximaal € 25.000,- (zegge: vijfentwintig 
duizend euro), althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. 
8.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan 
ook jegens Pink Lemon vervallen in ieder geval na het verstrijken van 5 jaar vanaf het 
moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of 
bevoegdheden jegens Pink Lemon kan aanwenden. 
8.15 Eventuele door Pink  Lemon verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging 
daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.  
8.16 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het 
betreffende evenement. 
 
Artikel 9. Reclamering 
9.1. Alle reclamering dienen, op straffe van verval van rechten, Schriftelijk te geschieden, 
binnen twee weken na: 
a. levering der goederen en/of diensten ten behoeve het Evenement; 
b. het moment waarop het gebrek met betrekking tot het Evenement c.q. de door Pink 
Lemon geleverde goederen en/of diensten, redelijkerwijs geconstateerd had kunnen 
worden. 
9.2. Indien Opdrachtgever een consument is en de Overeenkomst heeft betrekking op de 
levering van goederen, dan is reclameren binnen 2 weken na de ontdekking van het gebrek 
tijdig. 
9.3. Direct na de levering van etens- en/of drinkwaren, dient Opdrachtgever deze te 
controleren en eventuele klachten onverwijld bij de aflevering aan Pink Lemon te melden, 
zodat Pink Lemon de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en 
indien mogelijk te verhelpen. Indien het voor Pink Lemon niet mogelijk is om de 
gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de etens- 
en/of drinkwaren al opgegeten en/of opgedronken zijn, dan zal de klacht niet in 
behandeling worden genomen en heeft Opdrachtgever geen recht op enige vorm van 
compensatie. 
9.4. Reclames over facturen dienen eveneens Schriftelijk te worden ingediend en wel 
binnen twee weken na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de facturen als vaststaand 
gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt. 
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud voor Opdrachtgever zijnde een bedrijf 
10.1. Pink Lemon behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen 
tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde of nog te 
leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van Pink Lemon in 
het kader van levering van goederen, verrichtte of te verrichten werkzaamheden, of 
anderszins, en van hetgeen Pink Lemon van Opdrachtgever te vorderen heeft wegens 
diens tekortschieten in de nakoming van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, 
daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes. Aanpassing van artikel 10.1: 
Logischerwijs betreft het in dit geval geen goederen maar het betreft wel de diensten, 
ideeën en concepten die door Pink Lemon Events bedacht zijn. 
10.2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid vindt 
de eigendomsoverdracht van de goederen plaats. 

10.3. Zolang de eigendom van de goederen op Opdrachtgever niet is overgegaan, is 
Opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, 
aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 
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Opdrachtgever is slechts gerechtigd de goederen, waarvan Pink Lemon eigenaar is, aan 
derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers 
normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 
10.4. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen 
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Pink Lemon te houden, en deze te verzekeren 
tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Pink Lemon 
daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband 
cederen aan Pink Lemon. 
10.5. Indien en zolang Pink Lemon eigenaar van de goederen is, zal Opdrachtgever Pink 
Lemon onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de 
goederen verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de goederen in beslag worden 
genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. 
Voorts zal Opdrachtgever Pink Lemon op diens eerste verzoek mededelen waar de 
goederen, ten aanzien waarvan Pink Lemon een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, 
zich bevinden. 
10.6. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming 
en verleent alle medewerking aan Pink Lemon, dan wel aan een door haar aan te wijzen 
derde om, in alle gevallen waarin Pink Lemon haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die 
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pink Lemon zich dan zullen bevinden en 
die zaken aldaar mee te nemen. Indien en voor zover Pink Lemon haar eigendomsrechten 
wil uitoefenen, zal Opdrachtgever Pink Lemon alle medewerking verschaffen die alsdan 
benodigd is voor Pink Lemon om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
Pink Lemon zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen. 
10.7. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever 
onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op 
de (eigendoms)rechten van Pink Lemon. 
10.8. Als Pink Lemon geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de 
geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht 
de nieuw gevormde zaken aan Pink Lemon te verpanden. 
 
Artikel 11. Overmacht 
11.1. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Pink Lemon welke van dien aard zijn 
dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang 
van Pink Lemon gevergd kan worden, geeft deze het recht de Overeenkomst geheel of ten 
dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding. 
11.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: 
gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, ziekten en plagen in 
de gewassen, een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Pink Lemon, 
intrekking van een of meerdere vergunningen, oorlog en oorlogsgevaar, rellen en 
terrorisme, nationale rouw, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, 
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de 
Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de 
Overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, 
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in 
levering van energie, defecten aan machines, internetstoring, ziekte van een of meerdere 
natuurlijke personen die namens Pink Lemon de Overeenkomst uitvoeren, alles zowel in 
het bedrijf van Pink Lemon als bij derden van wie Pink Lemon de benodigde materialen, 
grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige 
oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Pink Lemon ontstaan. 
11.3. Pink Lemon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pink Lemon haar 
verbintenis had moeten nakomen. 
11.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Pink Lemon 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
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Pink Lemon niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide Partijen bevoegd om 
zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
11.5. Indien Pink Lemon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, 
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel (waaronder doch niet beperkt 
de kosten voor door haar ingeschakelde derden) afzonderlijk te factureren en is 
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde 
heeft, of zodanig met het niet-geleverde deel verbonden is, dat het niet als een zelfstandige 
zaak kan worden aangewend. 
11.6. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Pink Lemon Opdrachtgever 
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Artikel 12. Annulering 
12.1. Opdrachtgever is gerechtigd in geval van levering van diensten de Overeenkomst 
zonder nadere motivering te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende 
percentage van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst 
door Opdrachtgever wordt vergoed, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen: 
a. in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 125 dagen voor de Productiedatum, 
minimaal 50% van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken 
Overeenkomst exclusief BTW; 
b. in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 125 dagen en 62 dagen 
voor de Productiedatum, minimaal 75% van het bedrag voor volledige uitvoering van de 
afgesproken Overeenkomst exclusief BTW; 
c. in geval van uitstel of annulering binnen 62 dagen voor de Productiedatum, 100% van 
het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst exclusief BTW. 
12.2. Annulering door Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden.  
12.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden 
binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale 
termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te 
verrekenen.  
12.4 Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of 
gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het 
aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de 
definitieve boeking.  
12.5 Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden 
doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als 
definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een 
maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering 
worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan 
het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per 
persoon.  
12.6 Indien op het moment van annulering de schade van Pink  Lemon hoger is dan de 
annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 12.3 in deze algemene voorwaarden, 
dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Pink  Lemon te vergoeden.  
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Artikel 12A.  Bepalingen omtrent COVID-19  
12a.1 Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal 
Pink Lemon Events al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen 
van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor 
het naleven van haar gasten van deze RIVM richtlijnen.  
Pink Lemon Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID-19 gevolgen 
opgelopen tijdens het evenement  
12a.2 Organisator communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle 
gezondheidsregels worden besproken.  
12a.3 Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen voor 
rekening van de opdrachtgever zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Organisator 
te wijten valt.  
12a.4 In het geval dat het evenement geen doorgang kan vinden als gevolg van  
COVID-19, biedt organisator de volgende mogelijkheden aan: 
• Vanwege de huidige COVID-omstandigheden geven wij u tot uiterlijk 10 werkdagen 

voor de geplande evenement datum de mogelijkheid het evenement kosteloos te 
verplaatsen of te annuleren. Hierbij houden wij rekening met de laatst afgegeven 
maatregelen vanuit het RIVM. In het geval dat er al kosten zijn gemaakt (zoals 
gemaakte productie-uren.), dienen deze vergoed te worden. Een nieuwe datum voor 
het evenement wordt in onderling overleg bepaald, en is niet later dan 31 december 
2022. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge 
annulering kunnen geen rechten worden ontleend.  

12a.5 Mocht opdrachtgever het evenement willen annuleren terwijl deze, volgens de 
richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden 
gelden, zie hiervoor artikel 12 van onze algemene voorwaarden.  
 
Artikel 13. Prijs, facturering en betaling 
13.1. De overeengekomen prijs is, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vast in Euro, 
exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. De 
prijs is gebaseerd op de ten tijde van de offerte en/of aanbieding geldende prijsbepalende 
factoren, welke ook. Voor Opdrachtgever zijnde een consument is de overeengekomen 
prijs inclusief BTW. 
13.2. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard 
ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan 
waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening 
gebracht. 
13.3. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te 
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
13.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige 
betaling. 
13.5. Pink Lemon is gerechtigd vooruitbetaling overeen te komen en voorts gerechtigd 
vooruitbetaling te verlangen conform het volgende schema: 
a. 75% van het totaalbedrag 4 weken voor aanvang van het event; 
b. 25% van het totaalbedrag direct na het event; 
c. Nacalculaties en mutaties binnen vier weken na uitvoering van het evenement 
(eindnota). Betalingstermijn van netto 30 dagen. 
13.6. Indien binnen voormelde 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft 
plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de rente, gelijk 
aan de wettelijke rente (bij een consument) en handelsrente (bij geen natuurlijk persoon), 
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. 
alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum 
van € 350,-. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd 
enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.  Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten die Pink Lemon in het kader van een toerekenbare tekortkoming 
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van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door Opdrachtgever 
aan Pink Lemon worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 
15% te bedragen van het door Pink Lemon van Opdrachtgever te vorderen bedrag met 
een minimum van € 250,-. Indien Opdrachtgever een consument is, dan worden de 
buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de Wet Incassokosten vastgesteld. 
13.7 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Pink Lemon verplicht 
zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.  
13.8. Het aantal gasten c.q. deelnemers dat 10 werkdagen voor de aanvang van het 
Evenement bij Pink Lemon bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur, met 
inachtneming van het reeds eerder aangegeven minimum aantal gasten c.q. deelnemers 
dat in de bevestiging genoemd is of de in de bevestiging aangegeven maximale mindering 
van het aantal gasten c.q. deelnemers. 
13.9. Indien door Pink Lemon, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever 
uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn 
steeds een fataal karakter. 
13.10. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste 
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare 
facturen die het langst open staan, zelfs al meldt Opdrachtgever, dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur. 
13.11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van 
Opdrachtgever zijn de vorderingen van Pink Lemon op Opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. 
  
Artikel 14. Beëindiging en ontbinding 
14.1. Onverminderd de aan Pink Lemon verder toekomende rechten is Pink Lemon 
gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door 
middel van een Schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 
a. Opdrachtgever in verzuim is met alleen materiele niet nakoming van een of meer 
verplichtingen uit de 
Overeenkomst; 
b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van 
betaling heeft aangevraagd, op hem de toepassing van de wet Schuldsanering  natuurlijke 
personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er 
beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij 
zijn bedrijf aan derden overdraagt. 
14.2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter 
uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee 
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij 
Opdrachtgever bewijst dat Pink Lemon ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 
Bedragen die Pink Lemon voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen 
zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, 
blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd 
en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd het recht van 
Pink Lemon op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of 
heeft geleden. 
14.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. 
De zaken staan dan ter beschikking van Pink  Lemon en dienen door deze te worden 
afgehaald.  
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Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten 
15.1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, komen alle bestaande en toekomstige 
rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom uit de Overeenkomst of daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden aan Pink Lemon toe.  
15.2. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verwerking of reproductie 
van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermende objecten 
verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig industrieel 
eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Pink Lemon in en buiten rechte 
voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging, verwerking of 
reproductie voortvloeiende. 
15.3. Zonder toestemming van Pink Lemon zullen geen geluids- en/of beeldopnamen van 
de in het kader van het Evenement optredende Artiest worden vervaardigd.  
15.4. Te allen tijde -derhalve ook wanneer Schriftelijk is overeengekomen in afwijking van 
het bepaalde in dit artikel, dat de auteursrechten overgaan naar Opdrachtgever- behoudt 
Pink Lemon het recht het (op)geleverde en/of de uitgevoerde werkzaamheden ter promotie 
te gebruiken, bijvoorbeeld door het plaatsen van foto’s op haar website van het 
Evenement. 
15.5. Opdrachtgever zal zich, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, ervan 
onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Pink Lemon en/of derden 
in verband met een levering van goederen en/of diensten door Pink Lemon, buiten Pink 
Lemon om zelf uit te (laten) voeren of door uitvoering van een evenement te herhalen. 
15.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde zaken te gebruiken voor 
commerciële en/of publicitaire doeleinden, tenzij Partijen Schriftelijk voorafgaand anders 
overeenkomen. 
15.7. Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever ten 
opzichte van Pink Lemon een directe, niet voor rechterlijke matiging vatbare, opeisbare 
boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en/of iedere dag dat de 
overtreding voortduurt, zonder dat daarmee het recht vervalt voor Pink Lemon om 
volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen. 
 
Artikel 16. Geschillen   
16.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Pink Lemon en Opdrachtgever, althans op alle door 
Pink Lemon verrichte handelingen waaronder de door haar gesloten Overeenkomsten, is 
Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) 
Pink Lemon zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.  
16.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.  
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Bijlage elektronisch dataverkeer bij algemene leveringsvoorwaarden 
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke algemene 
leveringsvoorwaarden 
 
Artikel 1. E-mailberichten 
1.1 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten 
zullen de logfile-gegevens van Pink Lemon dwingend bewijs opleveren. 
1.2 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij 
toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox 
van de ontvangende partij hebben bereikt. 
 
Artikel 2. Telecommunicatiefaciliteiten 
2.1 De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient is voor de keuze daarvan 
verantwoordelijk. Indien Pink Lemon zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal 
indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de 
verzending voordoet, Pink Lemon voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn 
onverlet de overige bepalingen uit de Voorwaarden alleen indien voor zover deze schade 
verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator. 
 
Artikel 3. Materialen en digitale informatie 
3.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in 
het kader daarvan aan Pink Lemon ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op 
eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat 
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Pink Lemon zal hebben voldaan. De kosten 
voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. 
Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen en digitale informatie van Pink 
Lemon, voor zover niet anders werd overeengekomen. 
 
Artikel 4. Gegevens en bestanden 
4.1 Pink Lemon behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze 
worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Pink Lemon daartoe wettelijk 
verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoet Pink 
Lemon aan de toepasselijke privacyregelingen. 
4.2 Als Opdrachtgever gegevens aan Pink Lemon verstrekt, dan worden deze gegevens in 
een bestand vastgelegd. De gegevens van Opdrachtgever worden niet aan een derde ter 
beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. 
4.3 Pink Lemon maakt gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de 
Pink Lemon website wordt bezocht; via welke links dat gebeurt, etc. Hiervoor gebruikt Pink 
Lemon “cookies”. Dat zijn kleine bestanden die door de computer van Opdrachtgever 
worden gedownload als Opdrachtgever de website van Pink Lemon bezoekt. De gegevens 
die Pink Lemon op die manier verkrijgt blijven anoniem. Mocht Opdrachtgever dat willen, 
dan kan Opdrachtgever deze functie uitschakelen. 
4.4 Pink Lemon wijst Opdrachtgever erop dat het niet te voorkomen is dat derden 
bijvoorbeeld de frequentie waarmee Opdrachtgever de website van Pink Lemon bezoekt 
wel op naam kunnen registeren. 
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Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten 
5.1 Als Opdrachtgever Pink Lemon een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website 
van Pink Lemon te publiceren, geeft Opdrachtgever Pink Lemon daarmee het recht dat 
bericht (inclusief de door Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te 
verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding 
verschuldigd is. 
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Pink Lemon, 
waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Pink Lemon en/of 
bij diegene van wie Pink Lemon een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat 
het niet is toegestaan zonder de toestemming van Pink Lemon op de Pink Lemon website 
vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve 
voor persoonlijk gebruik. 
 
Artikel 6. Veiligheid 
6.1 Pink Lemon laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen 
dat Pink Lemon de website virusvrij is en blijft. Pink Lemon kan echter de virusvrijheid van 
de website niet garanderen. 
 
Artikel 7. Informatie via de Pink Lemon website 
7.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van Pink Lemon aantreft is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Pink Lemon kan echter niet garanderen dat de informatie op 
de website te allen tijde volledig en juist is. Opdrachtgever is als gebruiker zelf 
verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van 
de informatie. 
7.2 Informatie op de website van Pink Lemon wordt van tijd tot tijd aangepast. 
7.3 Indien Opdrachtgever fouten op de website van Pink Lemon aantreft, stelt Pink Lemon 
het zeer op prijs indien Opdrachtgever dat meldt via haar klantenservice. 
7.4 De website van Pink Lemon bevat links naar websites van derden. Pink Lemon 
selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Pink Lemon kan 
echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. 
 
Ongeacht de aanpassingen in diverse artikelen in de algemene voorwaarden blijven de 
overige artikelen onverminderd van kracht.  


