AANVULLENDE VOORWAARDEN COVID-19
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van KES
music samenhangend met het optreden, evenement en/of andere activiteit zoals vastgelegd in een aanbieding of
overeenkomst tussen Opdrachtgever en KES music. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene
Voorwaarden en daarmee in rang ondergeschikt aan de Algemene Voorwaarden, zoals gepubliceerd op kesmusic.nl
ARTIKEL 1: DEFINITIES
Voor de definities Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Artiest, Voertuig, Chauffeur, Optreden, Overeenkomst en Partijen
wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden.
In deze aanvullende voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt:
Covid-19:
besmettelijke ziekte die onder verschillende namen bekend staat, waaronder Corona of
SARS-Cov-2;
Overheidsmaatregelen:
maatregelen die verplicht of geadviseerd worden door de landelijke of lokale overheid
om verspreiding van de ziekte Covid-19 te voorkomen danwel te verminderen.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren van een opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst
geldt als instemming met de toepassing van deze aanvullende voorwaarden.
2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 3: ANNULERING
1. Tot 31 december 2021 hanteert KES music een andere annuleringsregeling. Deze regeling kan zonder
communicatie richting Opdrachtgever verlengd worden.
2. Annulering door Opdrachtgever is enkel geldig, indien Opdrachtnemer de annulering schriftelijk of per e-mail
bevestigd. Bij annulering in verband met Overheidsmaatregelen omtrent Covid-19 is de Opdrachtgever aan Artiest
verschuldigd:
A. in de periode tot één week vóór de overeengekomen datum van het Optreden: geen vergoeding;
B. in de periode vanaf één week tot 2 dagen vóór de overeengekomen datum van het Optreden: een
vergoeding van 20% van de uitkoopsom;
C. in de periode vanaf 2 dagen vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot vertrek voor het
Optreden: een vergoeding van 50% van de uitkoopsom;
D. in de periode na vertrek voor of tijdens het Optreden: de volledige uitkoopsom.
3. De onder lid 3.2 genoemde annuleringsregeling is van toepassing indien om één van de volgende redenen het
Optreden niet plaats vindt:
A. de overheid, landelijk of lokaal, staat (voortgang van) het event niet toe in verband met maatregelen
omtrent Covid-19;
B. het event is gepland in een gebied waar extra Overheidsmaatregelen zijn getroffen, waaronder ook
reisbeperkingen naar een bepaalde omgeving vallen.
Daarbij geldt dat de Opdrachtgever publiekelijk bekend moet maken dat het event niet plaats zal vinden.
4. Indien een annulering niet voldoet aan de onder lid 3.3 gestelde voorwaarden, dan is annuleringsregeling uit de
Algemene Voorwaarden van toepassing:
A. in de periode tot één maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden: geen vergoeding;
B. in de periode vanaf één maand tot 14 dagen vóór de overeengekomen datum van het Optreden: een
vergoeding van 50% van de uitkoopsom;
C. in de periode vanaf 14 dagen vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aanvang van het
Optreden: de volledige uitkoopsom.
5. Artiest en/of Opdrachtnemer heeft het recht het Optreden te annuleren, indien de verwachting is dat de
Opdrachtgever zich niet aan de Overheidsmaatregelen zal houden of als Artiest en/of Opdrachtnemer woonachtig is
in een gebied of zich voor het Optreden zou moeten verplaatsen door een gebied waar door Overheidsmaatregelen
reisbeperkingen gelden of niet verlaten mag worden.
6. Artiest en/of Opdrachtnemer heeft het recht het Optreden om gezondheidsredenen of een door de overheid
opgelegde quarantaine te annuleren, bijvoorbeeld als Artiest en/of Opdrachtnemer zelf ziek is/zijn of verschijnselen
heeft/hebben.
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7. In de gevallen als bedoeld in lid 3.5 en 3.6 kan Opdrachtnemer één of meerdere voorstellen doen voor een
vervangende Artiest of het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De
Opdrachtgever dient op dit voorstel binnen één week te reageren.
8. Indien de Artiest en/of Opdrachtnemer het optreden annuleert en er geen ander Optreden wordt afgesproken
zullen reeds betaalde uitkoopsommen binnen één week terugbetaald worden. Buiten terugbetaling als voornoemd,
zal Artiest en/of Opdrachtnemer nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
9. Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht en/of het Optreden blijkt dat de Opdrachtgever geen of niet
voldoende rekening houdt met Overheidsmaatregelen of de gezondheid van Artiest en/of Opdrachtnemer, dan heeft
de Artiest en/of Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht en/of het Optreden te staken.
Opdrachtgever wordt gehouden aan het betalen van de volledige uitkoopsom.
10. Indien de opdracht en/of het Optreden gestaakt dient te worden door de Overheidsmaatregelen, waaronder maar
niet beperkt door een controle door politie of andere opsporingsambtenaar, dan wordt de Opdrachtgever gehouden
aan het betalen van de volledige uitkoopsom. Indien uitvoering van de Opdracht en/of het Optreden leidt tot een
boete voor de Artiest en/of Opdrachtnemer, dan dient deze volledig vergoed te worden door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc.
in verband met het Optreden.
2. De Opdrachtgever dient de Overheidsmaatregelen omtrent de gezondheid van bezoekers van het event in acht te
nemen, waaronder maar niet beperkt tot een maximaal aantal bezoekers en vereiste afstand tussen bezoekers. Artiest
en/of Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor een juiste naleving door Opdrachtgever en/of bezoekers.
3. Artiest en/of Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een mogelijke verspreiding van Covid-19 tijdens het
event, tenzij Artiest en/of Opdrachtnemer ten tijde van het event aantoonbaar besmet was met Covid-19. Dit moet
worden aangetoond met een positieve Covid-19 test, die kort voor het Optreden vastgesteld is en waarvan Artiest
en/of Opdrachtnemer redelijkerwijs de uitslag zou kunnen kennen. Indien Opdrachtgever een Covid-19 test eist
voorafgaand aan een Optreden, worden eventuele kosten hiervoor doorberekend aan Opdrachtgever.
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