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Algemene bepalingen CultuurCompaan
Artikel 1 – Werkzaamheden
De opdrachtnemer zal voor de opdrachtgever werkzaamheden op het terrein van de kunst- en
cultuureducatie verrichten, zoals omschreven onder de Specificatie vergoedingen en
planningsoverzicht.
Artikel 2 – Inhoud en uitvoering
Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de
artistieke leiding en bepaalt zelf de inhoud van de activiteiten. Het staat opdrachtnemer vrij om het
overeengekomen resultaat naar eigen inzicht te verwezenlijken, waarbij de activiteiten moeten
voldoen aan hetgeen vooraf aan de deelnemers is bekendgemaakt.
Artikel 3 – Duur en omvang
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van de overeengekomen
werkzaamheden binnen één boek- of schooljaar. De omvang van de werkzaamheden staan beschreven
in de Specificatie van de vergoedingen en het planningsoverzicht.
Artikel 4 – Vervanging
Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten.
Opdrachtnemer licht opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in, behoudens in geval van
overmacht. Opdrachtnemer is ervan verzekerd dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau de
werkzaamheden kan verrichten; opdrachtgever kan een vervanger weigeren als deze niet voldoet aan
dit niveau. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever ook bij vervanging aansprakelijk voor het
resultaat. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer zorgt opdrachtnemer zelf voor vervanging.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende
tijdig doorgeven van ziekte of verhindering. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen
betaling van vergoedingen plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden, omdat
opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden. Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger
verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zo snel mogelijk op een nader overeen te komen
moment.
Artikel 5 – Annulering
1. Door overmacht
a. Als opdrachtnemer door overmacht is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen, en geen
conform artikel 4 geschikte vervanging heeft gevonden, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover
zo spoedig mogelijk in en bevestigt deze annulering per e-mail aan opdrachtgever. Opdrachtnemer
verplicht zich ertoe, indien mogelijk, de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te
komen moment alsnog te verrichten. Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
schade die is ontstaan bij opdrachtnemer als gevolg van overmacht als hiervoor bedoeld. Er vindt geen
betaling van vergoedingen plaats aan opdrachtnemer als de werkzaamheden geen doorgang vinden
op een nader overeen te komen tijdstip.
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b. Als opdrachtgever door overmacht is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen, licht
opdrachtgever opdrachtnemer hierover zo spoedig mogelijk in en bevestigt opdrachtgever de
verhindering per e-mail aan opdrachtnemer. Opdrachtgever verplicht zich ertoe, indien mogelijk,
opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen
te komen moment alsnog te laten verrichten. Als de overeengekomen opdracht ondanks deze
inspanningen alsnog niet kan plaatsvinden vergoedt opdrachtgever een percentage van de
overeengekomen prijs. Hiervoor gelden, afhankelijk van de periode voorafgaand aan de
overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt, de volgende percentages:
•
Bij annulering tot 3 weken voor de uitvoeringsdatum van de opdracht: 25% van de
uitvoeringskosten*
•
Bij annulering tot 2 weken voor de uitvoeringsdatum van de opdracht: 50% van de
uitvoeringskosten*
•
Bij annulering tot 1 week voor de uitvoeringsdatum van de opdracht: 75% van de
uitvoeringskosten*
•
Bij annulering binnen 1 week voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht: 100%
van de uitvoeringskosten*
•
Bij annulering op het tijdstip van de uitvoering zelf: 100% van alle gemaakte kosten (inclusief
overige kosten als reis-, materiaal- en locatiekosten ).
*Dit percentage is niet van toepassing op overige kosten als reis-, materiaal-, en locatiekosten als deze op het moment van
annulering nog niet zijn gemaakt. Bewijsvoering van eventueel wel gemaakte overige kosten moet worden overhandigd.

2. Door verwijtbaar handelen
a. Als de activiteit(en) niet kan/kunnen plaatsvinden door verwijtbaar handelen van opdrachtgever,
vergoedt deze aan opdrachtnemer 100% van alle door opdrachtnemer gemaakte kosten (inclusief
overige kosten als reis-, materiaal- en locatiekosten. Bewijsvoering van gemaakte overige kosten moet
door opdrachtnemer worden overhandigd).
b. Als de activiteit(en) niet kan/kunnen plaatsvinden door verwijtbaar handelen van opdrachtnemer,
vindt geen betaling van vergoedingen plaats aan opdrachtnemer.
Artikel 6 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze opdrachtovereenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtgever niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.
2. Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtnemer
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. De bepalingen in artikel 5.1 over annulering uitgezonderd.
Artikel 7 - Overmachtsclausule pandemie
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn op de hoogte van de mogelijke gevolgen van een pandemie
en de onzekerheid die deze met zich meebrengen voor de uitvoering van de opdracht.
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2. De gevolgen van een pandemie, alsmede de gevolgen van door de overheid gegeven en nog te
geven aanbevelingen en/of door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, kunnen
ervoor zorgen dat de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien niet (geheel) kunnen
worden nageleefd.
3. Om de gevolgen van een pandemie zoveel mogelijk te beperken blijven partijen goed met elkaar in
overleg over de gemaakte afspraken. Partijen verklaren dat zij elkaar niet aansprakelijk stellen voor
het niet kunnen naleven van verplichtingen uit deze overeenkomst of voor andere directe gevolgen
van de pandemie, de maatregelen of aanbevelingen die invloed hebben op de uitvoering van de
opdracht.
4. In het geval van een pandemie, verklaart opdrachtnemer zich te houden aan de actuele richtlijnen
van de overheid en het daarmee samenhangend protocol waar opdrachtgever opdrachtnemer over
informeert.
Artikel 8 – Gebruik van materialen en eigendommen
Opdrachtnemer maakt gebruik van eigen materialen en gereedschappen, tenzij expliciet anders
overeengekomen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van
opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden.
Artikel 9 – Vermelding opdrachtgever bij uitingen
Opdrachtnemer verplicht zich tot het vermelden van opdrachtgever bij uitingen, publicaties en in
andere situaties waarin de mogelijkheid zich voordoet de naam van opdrachtgever te noemen.
Opdrachtnemer gebruikt hiertoe de tekst “mede mogelijk gemaakt door CultuurCompaan”.
Artikel 10 – Plaats van de werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden op locaties binnen het verzorgingsgebied van de
opdrachtgever.
Artikel 11 – Vergoedingen
De overeengekomen vergoedingen staan beschreven in de ‘Specificatie van de vergoedingen' en het
planningsoverzicht. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte
materiaal- en/of reiskosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht. De
vergoedingen worden – ook in geval van vervanging – slechts betaald aan opdrachtnemer.
Artikel 12 – Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder de
bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waaronder hij/zij uit hoofde van de
overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de
naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken. Een en
ander op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve
van opdrachtgever van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) exclusief incassokosten en wettelijke rente,
voor het enkele feit van de overtreding en € 1.000 (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of
gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt.
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Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij mocht veroorzaken bij de uitoefening van de
werkzaamheden.
Artikel 14 - Intellectueel eigendom
1. Producten van de geest van opdrachtnemer, ontwikkeld buiten de context van deze overeenkomst
en bestemd voor eigen uitvoering, blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer en mogen niet
zonder toestemming van opdrachtnemer door opdrachtgever worden gebruikt. Opdrachtnemer is in
dezen verplicht de inhoud van het product te overleggen als dit noodzakelijk is voor het waarborgen
van de kwaliteit.
2. Als opdrachtnemer is betrokken bij de ontwikkeling van een product of programma dat door
opdrachtgever is geïnitieerd en/of bekostigd, komen (de rechten van) de producten van de geest, die
opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, toe aan opdrachtgever.
Opdrachtnemer mag het ontwikkelde product of programma niet zonder uitdrukkelijke toestemming
van opdrachtgever gebruiken in een andere context dan in deze overeenkomst is bepaald.
Artikel 15 – Opzegging
1. Ieder der partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke
opzegtermijn.
2. Deze overeenkomst kan te allen tijde door CultuurCompaan worden opgezegd als de subsidie van
Gemeente Roosendaal aan CultuurCompaan gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt
beëindigd.
Artikel 16 – Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is. In alle gevallen
waarin deze overeenkomst niet voorziet, komen beide partijen overeen om, in onderling overleg, te
komen tot een voor beide partijen bevredigde oplossing.
Als geen bevredigende oplossing wordt gevonden zijn alle geschillen betreffende deze overeenkomst
aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire
vestigingsplaats van opdrachtgever is gelegen.
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