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Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen De Barmannen en 
haar opdrachtgevers uitputtend te regelen. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit 
van de overeenkomst van de boeking. 
 
 
Artikel 1: Definities 
1.1 Met 'v.o.f. De Barmannen’ wordt de vennootschap onder firma De Barmannen bedoeld. Onder ‘De 

Barmannen’ wordt verstaan: barmannen, barvrouwen, hostesses, cocktailshakers en huis-DJ 
bedoeld. 

1.2 Met 'Supervisor' wordt bedoeld: De leidinggevende van v.o.f. De Barmannen die de leiding & 
 verantwoordelijkheid heeft over en toezicht heeft op de 'De Barmannen' zoals gedefinieerd in Artikel 

1.1 
1.3 Met 'boeking' wordt de opdracht van de klant bedoeld dat de klant gebruik wil maken van de 

diensten van De Barmannen, welke door v.o.f. De Barmannen bevestigd is; 
1.4 Met 'klant' wordt de contractspartij van v.o.f. De Barmannen bedoeld, zijnde particulier of 

onderneming. 
1.5 Met 'diensten' wordt bedoeld: De inzet van barmannen, barvrouwen, hostesses of Huis-DJ's onder 
 leiding en toezicht van een Supervisor van v.o.f. De Barmannen. 
1.6 Met overeenkomst wordt de overeenkomst tussen v.o.f. De Barmannen en de klant bedoeld. 
1.7 Met 'boekingsdatum' wordt de datum bedoeld waarop de klant gebruik wil maken van de diensten 

van De Barmannen. 
1.8 Met 'duur' van de boeking worden de tijden bedoeld van de boeking. 
 
Artikel 2: Boekingsbevestiging 
2.1 Een boeking kan telefonisch, via de e-mail of persoonlijk aan een van de vennoten van v.o.f. De 
 Barmannen worden doorgegeven.  
2.2 Een boeking kan maximaal vier dagen voor de boekingsdatum kosteloos worden geannuleerd. 
2.3 Bij annulering minder dan vier dagen voor de boekingsdatum is de klant gehouden om 50% van 

het voorgecalculeerde factuurbedrag te betalen. 
 
Artikel 3: Barmannen 
3.1  Op elke partij is altijd een Supervisor aanwezig ongeacht de partij soort en omvang van het aantal 
 krachten die worden ingezet. De Supervisor stuurt de overige Barmannen aan en is het 

aanspreekpunt voor de klant. 
3.2 De klant heeft niet het recht 'De Barmannen', zoals gedefinieerd in Artikel 1.1, aan te sturen. De 

klant kan slechts zijn wensen doorgeven aan de Supervisor of een van de vennoten. Er geldt enkel 
een algemene aanwijzingsbevoegdheid in de zin van artikel 7:402 BW. 

3.3 De Supervisor en/of de vennoten hebben enkel het recht de Barmannen, zoals gedefinieerd in 
artikel 1.1 aan te sturen. 

3.4 De Barmannen zijn te boeken vanaf twee personen. Bij 2 personen komt er dus altijd 1 Supervisor 
en 1 Barman/-vrouw, cocktailshaker of hostess. 

3.5 De Huis-DJ is los te boeken of in combinatie met Supervisor, barmannen/-vrouwen, hostesses en 
 cocktailshakers. 
3.6 De Barmannen dragen hun eigen kleding bestaande uit een blouse, strik, bretels en een schort of 

sloof. 
 
Artikel 4: Duur van de boeking 
4.1 De minimale boekingstijd is vier uur per Supervisor, barman/-vrouw, hostess, cocktailshaker of 

huis-dj. 
4.2 De Barmannen werken maximaal één uur langer door dan de afgesproken eindtijd tegen het 

normale uurtarief. Vanaf één uur extra werktijd zaI een uurtarief van 150% van het standaard 
uurtarief gelden. 
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4.3 Wanneer De Barmannen maximaal één uur minder werken dan de eindtijd die is afgesproken, 
zullen de kosten hiervan niet in rekening worden gebracht. Zulks onder de voorwaarde dat De 
Barmannen minimaal vier uur hebben gewerkt. Wanneer De Barmannen meer dan één uur korter 
werken dan de eindtijd die is afgesproken, zullen deze uren desondanks in rekening worden 
gebracht aan de hand van het uurtarief. 

 
Artikel 5: Facturering 
5.1 V.o.f. De Barmannen stuurt de factuur binnen vijf werkdagen na de boekingsdatum via de e-mail 
door naar de klant. 
5.2 De klant dient de factuur te betalen binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur. 
 
Artikel 6: Reiskosten 
6.1 V.o.f. De Barmannen rekent €0,30 per km aan reiskosten per auto berekend vanaf het 

vestigingsadres in Loon op Zand 
6.2 Indien voor de uitvoering van een boeking minder dan een uur reistijd (voor heen- en terugreis) 

gemoeid gaat, zullen er geen additionele kosten in rekening worden gebracht. Voor een reistijd 
(heen- en terugreis) van in totaal meer dan een uur, wordt er voor het meerdere van een uur voor 
iedere ingezette persoon een reiskostenvergoeding gefactureerd conform het uurtarief, bovenop 
de reiskosten zoals genoemd onder artikel 6.1.  

 
Artikel 7: Arbeidsomstandigheden 
7.1 De klant moet ervoor zorgen dat De Barmannen zichzelf moeiteloos kunnen manoeuvreren door 

de ruimte waar het evenement plaats vindt. 
7.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de aanwezige obstakels op locatie zoveel mogelijk zijn 

weggenomen en voor zover dat niet mogelijk, De Barmannen ter zake te waarschuwen voor het 
risico.  

7.3 Indien De Barmannen beginnen voor 17:00 uur, en later eindigen dan 20:00 uur is de klant verplicht 
te zorgen voor een avondmaaltijd voor de ingehuurde Supervisors, barmannen/-vrouwen, 
hostesses, cocktailshakers en/of Huis-DJ' s. De kosten voor de avondmaaltijd komen voor rekening 
van de klant. 

 
Artikel 8: Overmacht en Aansprakelijkheid  

8.1 Niet, niet tijdig en / of ondeugdelijke uitvoering van de levering van diensten, geeft de Klant geen 
recht op schadevergoeding en / of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde 
van v.o.f. De Barmannen. 

8.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft v.o.f. De Barmannen, indien zij door 
overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijd uit te voeren, het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden 
te keuze van v.o.f. De Barmannen zonder dat v.o.f. De Barmannen tot enig schadevergoeding of 
anderszins gehouden is. 

8.3 Onder overmacht aan de zijde van V.o.f. De Barmannen is onder meer sprake indien v.o.f.   De 
Barmannen na het sluiten van de opdracht verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze 
overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, 
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de 
levering van energie, alles zowel in bedrijf van v.o.f. De Barmannen als bij derden, zoals het 
personeel en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van v.o.f. De Barmannen 
ontstaan.  

8.4 De totale aansprakelijkheid van v.o.f. De Barmannen wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een overeenkomst met de klant is beperkt tot vergoeding waarvoor v.o.f. De 
Barmannen maximaal verzekerd is, althans voor niet verzekerde directe schade tot maximaal € 
100,-, althans het factuurbedrag voor zover dat hoger is. 

8.5 Aansprakelijkheid van v.o.f. De Barmannen voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is 
uitgesloten, indien dergelijke schade niet door de verzekeringsmaatschappij van v.o.f De 
Barmannen wordt gedekt.  

8.6 De aansprakelijkheid van v.o.f. De Barmannen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant v.o.f. De Barmannen onverwijld en 
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de 
tekortkoming, en v.o.f. De Barmannen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn 



verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat V.o.f. De Barmannen in staat is adequaat te 
reageren.  

8.7 De klant vrijwaart V.o.f. De Barmannen hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot 
schade aan derden door of wegens omstandigheden welke voor rekening van de klant komen, 
waaronder mede dient te worden verstaan de arbeidsomstandigheden op locatie.  

 
Artikel 9: Ontbinding  
9.1 V.o.f. De Barmannen is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van 

kosten, schade en of intresten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:  

a) aan de klant surseance van betaling is verleend;  
b) ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd;  
c) de klant komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;  
d) de klant overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging 

van de doelstellingen van zijn bedrijf;  
e) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de klant wordt gelegd;  
f) de klant enige verplichting uit de overeenkomst of uit de wet niet nakomt;  
g) de klant nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te 

voldoen.   
 
Artikel 10: Opschortingsrecht  
10.1 Indien en zolang de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor 

haar uit de met v.o.f. De Barmannen gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit, heeft v.o.f. De Barmannen het recht de nakoming van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.  

Artikel 11: Betaling  
11.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zulks ter keuze van v.o.f. De Barmannen, hetzij 

netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door v.o.f. De Barmannen 
aangewezen bank of girorekening, binnen (14) veertien dagen na factuurdatum, te geschieden, 
zonder korting of compensatie en zonder een beroep op verrekening en/of opschorting.  

11.2 V.o.f. De Barmannen is ten allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.  
 

Artikel 12: Rente en kosten 
12.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de klant in 

verzuim en is V.o.f.   De Barmannen gerechtigd over het opeisbare bedrag, een contractuele rente 
te berekenen van 1% per maand, waarbij heeft te gelden dat een gedeelte van een maand als een 
gehele maand wordt beschouwd. Indien de klant een consument is, dan geldt de wettelijke rente, 
zoals neergelegd in artikel 6:119 BW. 

12.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van klant. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de door klant verschuldigde 
hoofdsom met een minimum van Euro 125,-, tenzij de klant een consument is. In dat geval wordt 
er verwezen naar de staffel van het Besluit Incassokosten (BIK). 

 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 
12.1 Op alle offertes, transacties en de door v.o.f. De Barmannen met de klant gesloten 

overeenkomsten, is voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.  

12.2 Wanneer door v.o.f. De Barmannen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 
strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden 
op grond van het feit dat v.o.f. De Barmannen deze Voorwaarden soepel toepast.  

12.3  Alle geschillen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en / 
of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het 
algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend een andere bevoegdheid voorschrijft. 

12.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
v.o.f. De Barmannen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de 



betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door v.o.f. De 
Barmannen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

 
 
 
Waalwijk, juni 2017 


