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ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS        juli 2022 
 
Drums & Barrels komt binnenkort wellicht een workshop geven. Leuk! In de offerte staan de specificaties 
hiervan en in deze algemene voorwaarden de daarbij behorende aanvullende afspraken.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte van Drums & Barrels en op de overeenkomst die 
daaruit voorkomt tussen Drums & Barrels en jou als klant. 
 
Offerte en overeenkomst 
De offerte is twee weken geldig na de datum van uitgifte. De daarin genoemde datum wordt gereserveerd. Na 
deze periode vervalt de offerte en ook de gereserveerde datum.  
 
De overeenkomst komt tot stand als de offerte plus algemene voorwaarden door de klant zijn geaccepteerd en 
de aanbetaling van 70% van de geoffreerde prijs door Drums & Barrels is ontvangen (het restant van 30%  
wordt na afloop van de opdracht gefactureerd). Voldoet de klant uitsluitend de aanbetaling, dan beschouwt 
Drums & Barrels dit als acceptatie en gelden de offerte plus algemene voorwaarden als overeengekomen.  
 
Er komt geen overeenkomst tot stand als de aanbetaling niet op tijd wordt betaald. Drums & Barrels kan de 
gereserveerde datum in dat geval niet garanderen.  
 
De prijs 
De in de offerte genoemde prijs voor de workshop betreft een netto bedrag. De prijs is exclusief de onkosten 
die zijn verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Aantal deelnemers 
De in de offerte genoemde prijs voor de workshop heeft betrekking op een maximum aantal deelnemers. Zijn 
er meer deelnemers dan overeengekomen, dan stelt de klant Drums & Barrels hiervan uiterlijk 48 uur voor de 
start van de workshop op de hoogte. De extra kosten worden na afloop van de workshop in rekening gebracht. 
Bij een lager daadwerkelijk aantal deelnemers kan Drums & Barrels helaas niet restitueren.  
 
Intellectuele eigendom 
De workshop, inclusief de in de workshop gebruikte melodieën, materialen en andere onderdelen, is 
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Toon Oomen/Drums & Barrels. Ook alle uit de workshop 
voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Toon Oomen/Drums & Barrels. Dit betekent 
dat de klant en de deelnemers foto’s, filmpjes, geluidsopnamen en andere zaken van de workshop, en van de 
resultaten daarvan, alleen met toestemming van Drums & Barrels mogen openbaar maken en verveelvoudigen. 
 
Drums & Barrels kan tijdens de workshop foto’s maken die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt. 
De naam van de klant zal hierbij niet worden gedeeld.   
 
Aansprakelijkheid 
De instrumenten die ter beschikking van de deelnemers staan zijn eigendom van Drums & Barrels. Drums & 
Barrels verwacht dat de deelnemers hiermee zorgvuldig omgaan. Door deelnemers aangebrachte schade komt 
voor rekening van de klant op basis van de vervangingswaarde of herstelkosten.  
 
Deelname aan de workshop is op eigen risico. Drums & Barrels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemers. De klant staat garant voor de veiligheid van 
Drums & Barrels en voor de veiligheid van de voorzieningen.  
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vervolg Aansprakelijkheid 
 
Mocht de klant onverhoopt schade leiden, dan is Drums & Barrels uitsluitend aansprakelijk voor de directe 
schade. Deze is beperkt tot het door de verzekeraar van Drums & Barrels uit te keren bedrag. Als de 
verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of Drums & Barrels niet voor de schade verzekerd blijkt, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die Drums & Barrels ontvangt voor de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 
Opzegging, afgelasting, verplaatsing en annulering 
Bij opzegging van de overeenkomst door de klant wordt aan Drums & Barrels de volgende vergoeding betaald: 

- Opzegging 1 maand of korter voor de afgesproken datum: 100%, 
- Opzegging tussen 1 en 3 maanden voor de afgesproken datum: 75%, 
- Opzegging tussen 3 en 5 maanden voor de afgesproken datum: 50%, 
- Opzegging langer dan 5 maanden voor de afgesproken datum: 25% van de overeengekomen prijs. 

Is de workshopleider onverwacht verhinderd, bijvoorbeeld door ziekte of persoonlijke omstandigheden, dan 
stelt Drums & Barrels de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Drums & Barrels kan de 
workshopleider in dat geval vervangen door een andere workshopleider of de workshop afgelasten. Bij 
afgelasting wordt de workshop in overleg verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulering 
worden de betaalde kosten gerestitueerd.  
 
Kan de workshop niet doorgaan vanwege door de overheid afgekondigde coronamaatregelen, dan wordt de 
workshop in overleg met de klant naar een andere datum verplaatst. 
 
Eventuele geschillen 
Drums & Barrels gaat ervan uit dat als er onenigheid mocht ontstaan over de afspraken, partijen daar in goed 
onderling overleg uitkomen. Mocht er toch een geschil ontstaan dan is Nederlands recht van toepassing en 
wordt hierover door de bevoegde rechter in Nederland beslist.  
 
Moet Drums & Barrels kosten maken in verband met het niet nakomen van de overeenkomst door de klant, 
dan komen al deze kosten, zowel de gerechtelijke als de niet gerechtelijke, voor rekening van de klant.  
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