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1.
Definities
In deze algemene voorwaarden voor evenementen (Algemene Voorwaarden) wordt
verstaan onder:
a. Evenement: het evenement in het Gehuurde als nader omschreven in de
Overeenkomst;
b. Factuurwaarde: de som van de waarde van alle door World Forum aan Huurder in
rekening gebrachte/ gefactureerde bedragen in verband met het Evenement, te
verminderen met eventueel in rekening gebrachte BTW;
c. Garantieaantal: het minimaal aantal deelnemers dat aan het Evenement deel zal
nemen;
d. Gehuurde: één, meerdere of alle zalen en ruimten (als nader omschreven in de
Overeenkomst) behorende bij het gebouw bekend onder de naam World Forum, gelegen
aan het Churchillplein 10 te Den Haag;
e. Good Faith Voorschot: het niet terugvorderbare voorschot van 10% van de
Reserveringswaarde dat Huurder door het tekenen van de Overeenkomst aan World Forum
verschuldigd is;
f. Huurder: de (rechts)persoon of organisatie die het Gehuurde huurt en de Overeenkomst
sluit met World Forum;
g. Optionele Voorzieningen: voorzieningen en diensten verband houdend met het
Evenement die via World Forum geleverd kunnen worden maar ook door Huurder zelf of
derden via Huurder;
h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen World Forum en Huurder welke betrekking
heeft op de verhuur en/of het gebruik van het Gehuurde met betrekking tot een
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Evenement (het zaalhuurcontract) en die voor het organiseren van Voorzieningen wordt
uitgebreid (met het service contract en het aanvullend service contract);
i. Reserveringswaarde: het bedrag dat gelijk is aan 100% van de huur van het Gehuurde
en 75% van de bestelling van de catering (als nader omschreven in de Overeenkomst) op
het moment van tekenen van de Overeenkomst (huur van het Gehuurde);
j. Vaste Voorzieningen: voorzieningen en diensten verband houdend met het Evenement
die uitsluitend via World Forum geleverd kunnen worden;
k. Voorzieningen: Vaste en Optionele Voorzieningen;
l. Werkdag(en): iedere dag niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag in Nederland.
m. World Forum: GL Events World Forum Convention Center B.V., gevestigd en
kantoorhoudend te Den Haag aan het Churchillplein 10, 2517 JW te Den Haag.
2.
Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en de
totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle Overeenkomsten, alsmede op alle
overige rechtshandelingen en -betrekkingen tussen World Forum en Huurder, waaronder
mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van
Huurder op een Overeenkomst wordt door World Forum uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Afwijkende of aanvullende bedingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts van
kracht indien deze schriftelijk door World Forum zijn aanvaard en gelden alleen voor de
desbetreffende Overeenkomst.
4. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en bepalingen in de
Algemene Voorwaarden geldt het bepaalde in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk
aangegeven.
3.

Aanbiedingen (offertes), opties en totstandkoming van een Overeenkomst
en aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen (offertes), al dan niet gepaard gaande met prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling, van World Forum zijn vrijblijvend, in die zin dat
er (nog) geen enkele overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Geïnteresseerden in de huur van zalen en ruimten kunnen, indien zij voldoen aan nader
te stellen eisen, voor een voorlopige reservering, optie genaamd, in aanmerking komen.
Een optie houdt geen verplichting in tussen World Forum en Huurder.
3. Eerste opties op zalen en ruimten worden voor een periode van tien (10) Werkdagen
verleend en vervallen daarna automatisch. Mocht World Forum in deze periode de ruimten
en zalen definitief kunnen boeken voor een andere geïnteresseerde, dan zal er
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contact worden opgenomen met de 1 e optant en heeft deze gedurende 48 uur het recht
om de optie om te zetten naar een definitieve boeking door de aangeboden Overeenkomst
te ondertekenen.
4. De Overeenkomst komt tot stand en is dus pas definitief op het moment dat een
vertegenwoordigingsbevoegd persoon van zowel World Forum als Huurder de
Overeenkomst heeft getekend. Het voorgaande geldt met dien verstande de Overeenkomst
per omgaande doch uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen na dagtekening door World Forum
ondertekend retour dient te zijn ontvangen bij gebreke waarvan geen Overeenkomst tot
stand komt en Huurder daar geen rechten meer aan kan ontlenen. Indien World Forum en
Huurder overeenstemming bereiken over een Evenement dat binnen tien (10) Werkdagen
na die overeenstemming zal plaatsvinden, dient de Overeenkomst minimaal twee (2)
Werkdagen na dagtekening doch uiterlijk vóór aanvang van het Evenement door World
Forum ondertekend retour te zijn ontvangen.
5. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen als omschreven in het voorgaande lid kan
Huurder ten aanzien van de huur van extra zalen en ruimten, bestellingen van
Voorzieningen en/of het Garantieaantal aanvullingen en/of wijzigingen op de
Overeenkomst voorstellen aan World Forum, waarbij geldt dat aanvullingen en/of
wijzigingen op de Overeenkomst uitsluitend mogelijk zijn onder de bepalingen en
voorwaarden als nader omschreven in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en
te allen tijde onder de voorwaarde van (voldoende) beschikbaarheid en/of dat het voor
World Forum nog mogelijk is om deze aanvullingen en/of wijzigingen te
organiseren/realiseren. Eventuele meerkosten vanaf bepaalde data zijn opgenomen in de
Overeenkomst. World Forum kan nimmer garanderen dat verzoeken tot aanvullingen en/of
wijzigingen op de Overeenkomst gehonoreerd kunnen worden. Zulks geldt vooral als
verzoeken tot aanvullingen en/of wijzigingen kort voor de datum van het Evenement
worden gedaan. World Forum kan ook nimmer aansprakelijk worden gehouden voor
eventuele schade die Huurder zal lijden en/of (extra) kosten die Huurder moet maken als
gevolg van het niet kunnen honoreren van aanvullingen en/of wijzigingen door World
Forum.
6. Alle verzoeken van Huurder tot aanvullingen en/of wijzigingen als omschreven in het
voorgaande lid zullen via e-mail aan World Forum worden gedaan, op het e-mail adres dat
in de Overeenkomst is vermeld. Voor het bepaalde in het voorgaande en dit lid zal iedere
persoon en/of werknemer die namens Huurder een verzoek tot aanvullingen en/of
wijzigingen doet, geacht worden vertegenwoordigingsbevoegd te zijn namens Huurder,
tenzij Huurder in de Overeenkomst anders heeft aangegeven. World Forum zal zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen per e-mail bevestigen of de aanvullingen
en/of wijzigingen mogelijk zijn. Indien de aanvullingen en/of wijzigingen veertien (14)
Werkdagen of korter voor het Evenement worden verzocht, zal World Forum zo snel
mogelijk doch uiterlijk drie (3) Werkdagen voor het Evenement per e-mail bevestigen of
de aanvullingen en/of wijzigingen mogelijk zijn en tegen welke voorwaarden. Aanvullingen
en/of wijzigingen die tijdens het Evenement worden gedaan, zullen, indien ze mogelijk
blijken, worden opgenomen op een apart bestelformulier en door beide partijen worden
ondertekend, waarbij Huurder van te voren één daartoe vertegenwoordigingsbevoegd
persoon van zijn kant zal aanwijzen die bij uitsluiting bevoegd zal zijn om aanvullingen
en/of wijzigingen te doen namens Huurder. De procedure voor het wijzigen van het
Garantieaantal is nader omschreven in artikel 6.
7. Op het moment dat World Forum voornoemde aanvullingen en/of wijzigingen per e-mail
heeft bevestigd dan wel heeft goedgekeurd op een apart bestelformulier, zijn deze
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ook definitief en zullen ze gelden als wijziging op de Overeenkomst. Alle overige wijzigingen
op de Overeenkomst komen slechts tot stand indien een vertegenwoordigingsbevoegd
persoon van zowel World Forum als Huurder schriftelijk heeft ingestemd met de
wijzigingen.
4.
Het (gebruik van het) Gehuurde
1. World Forum verhuurt aan Huurder het in de Overeenkomst vermelde Gehuurde ten
behoeve van het in de Overeenkomst omschreven doel en stelt daartoe het Gehuurde op
de daarin aangegeven datum/data ter beschikking aan Huurder ten behoeve van het door
Huurder te organiseren Evenement. Huurder verklaart het Gehuurde op de aangegeven
datum/data in huur te aanvaarden.
2. Tot het Gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven
zaal/zalen en ruimte(n) en de in het Gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen
voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
3. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde met al wat daarbij hoort zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van World Forum geheel of ten dele aan derden in
gebruik af te staan, op welke wijze en/of uit welken hoofde dan ook, al dan niet tegen
betaling.
4. Ingeval World Forum de in artikel 4.3 bedoelde toestemming verleent, is Huurder niet
gerechtigd om aan derden in totaal een prijsopslag van meer dan 10% in rekening te
brengen, direct of indirect. Indien Huurder zich hier niet aan houdt, zal Huurder aan World
Forum - zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is- een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd zijn gelijk aan de verschuldigde huur van het Gehuurde. Voornoemde boete
zal gelden onverminderd alle overige rechten van World Forum, waaronder doch niet
uitsluitend het recht tot ontbinding van de Overeenkomst (op welk moment dan ook) en/of
het recht op volledige schadeloosstelling voor alle geleden schade en gemaakte kosten als
gevolg van een dergelijke niet nakoming, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle
juridische kosten.
5. Ingeval World Forum de in artikel 4.3 bedoelde toestemming verleent, draagt Huurder
er zorg voor dat tussen hem en de derde gebruiker de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden gelden en worden nageleefd. Huurder blijft jegens World Forum volledig
aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, in het bijzonder
voor door of vanwege de derde gebruiker aan het Gehuurde, en al hetgeen daarbij hoort,
toegebrachte schade. Voorts staat Huurder jegens World Forum in voor de voldoening van
alle financiële verplichtingen van de derde gebruiker jegens World Forum, met dien
verstande dat Huurder daarvoor jegens World Forum naast de derde gebruiker hoofdelijk
aansprakelijk is.
6. Het is Huurder niet toegestaan om:
a. enige wijziging aan te brengen in het Gehuurde of de inrichting daarvan, dan wel
enige toevoeging aan te brengen; uitingen van de partners van World Forum binnen
en buiten het Gehuurde mogen niet worden verwijderd of afgedekt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van World Forum. Uitingen van sponsors
van Huurder, artiesten e.d. mogen uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van
World Forum worden aangebracht;
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b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Forum in het Gehuurde of
in de nabije omgeving van het Gehuurde objecten te plaatsen, merchandise (zoals
dranken, etenswaren, T-shirts, posters en dergelijke) te koop aan te bieden en/of
anderszins te (doen) verspreiden en folders, flyers en andere reclame uitingen te
verspreiden;
c. het Gehuurde zodanig te gebruiken dat hierdoor overlast wordt veroorzaakt aan de
gebruikers van de aan het Gehuurde aangrenzende ruimten en zalen of aan de
omgeving daarvan;
d. in en in de omgeving van het Gehuurde te handelen in strijd met
(brand)veiligheidsregels die bij World Forum van toepassing zijn (ter uitsluitende
beoordeling van World Forum en de bevoegde autoriteiten).
7. Huurder is verplicht iedere aanwijzing van World Forum met betrekking tot het gebruik
van het Gehuurde onmiddellijk op te volgen.
8. Indien het Evenement in omvang afneemt, zulks ter beoordeling van World Forum, is
World Forum gerechtigd onder dezelfde voorwaarden andere ruimte(n) en zaal/zalen dan
het Gehuurde aan Huurder toe te wijzen, tegen de daarvoor geldende tarieven, die echter
niet hoger mogen zijn dan de gecontracteerde. Indien het Evenement in omvang toeneemt,
zulks ter beoordeling van World Forum, is World Forum gerechtigd tegen de daarvoor
geldende tarieven en overigens onder dezelfde voorwaarden andere ruimte(n) en
zaal/zalen dan het Gehuurde aan Huurder toe te wijzen, waarbij eventuele meerkosten
voor rekening van Huurder komen. Wijziging van de Overeenkomst op grond van deze
bepaling geeft Huurder niet het recht op vergoeding van eventuele als gevolg daarvan
geleden schade, waarvoor aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Tevens
vrijwaart Huurder World Forum voor aanspraken van derden.
5.
Oplevering
1. Tenzij Huurder vòòr aanvang van de huurperiode schriftelijk aan World Forum anders
te kennen heeft gegeven, verklaart Huurder het Gehuurde in goede staat en zonder
gebreken te hebben ontvangen. Huurder zal het Gehuurde aan het einde van de huur,
althans op het overeengekomen tijdstip, geheel ontruimd, bezemschoon en in de
oorspronkelijke staat aan World Forum opleveren.
2. Indien Huurder het opleveringstijdstip zoals bepaald in artikel 5.1 overschrijdt dan wel
het Gehuurde niet of niet geheel ontruimd, bezemschoon en in de oorspronkelijke staat
oplevert, zal Huurder van rechtswege in verzuim zijn en aan World Forum -zonder dat een
nadere ingebrekestelling nodig is- een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren gelijk aan
de verschuldigde huur van het Gehuurde voor iedere dag -een gedeelte van een dag
daaronder begrepen- dat Huurder deze verplichting niet (naar behoren) nakomt.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 houdt World Forum zich het recht voor zelf
zorg te (doen) dragen voor schoonmaak, verwijdering, afvoer, herstel en/of vervanging
van beschadigingen dan wel zaken die ontbreken. Alle daarmee gemoeide kosten,
waaronder ook de eigen personeelskosten van World Forum, zullen door Huurder aan World
Forum verschuldigd zijn en zullen binnen vijf (5) Werkdagen na factuurdatum door Huurder
aan World Forum worden voldaan. Het voorgaande geldt zonder dat World Forum
aansprakelijk is voor verlies of beschadiging. World Forum draagt geen
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verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het
verzekeren daarvan.
6.
Het Evenement en Garantieaantal
1. Huurder zal het Gehuurde uitsluitend gebruiken in verband met het in de Overeenkomst
omschreven doel van het Evenement.
2. De Overeenkomst bevat het aantal dagen en voorstellingen/optredens, het
Garantieaantal en alle overige relevante informatie met betrekking tot het Evenement.
3. Huurder is verplicht alle voorschriften na te komen welke World Forum en de ter zake
bevoegde overheidsinstanties, daaronder begrepen de brandweer, met betrekking tot de
toegang en het gebruik van het Gehuurde en de apparatuur en dergelijke in het Gehuurde
vaststellen. Indeling en inrichting e.d. dienen uiterlijk tien (10) Werkdagen voor aanvang
van het Evenement met en door World Forum te worden afgestemd en goedgekeurd.
4. Huurder is verplicht zich te houden aan alle huisregels van World Forum en alle overige
maatregelen welke World Forum nodig acht voor een goed verloop van het Evenement.
5. De huur van een Evenement gaat in en eindigt op de dagen/tijden als aangegeven in de
Overeenkomst. De opbouw en afbouw van het Evenement zullen, rekening houdend met
de huurtijden en de overige evenementen die in het World Forum kunnen plaatsvinden,
worden uitgevoerd als nader omschreven in de Overeenkomst.
6. Huurder gaat ermee akkoord dat de reguliere exploitatie en werkzaamheden in het
World Forum ongestoord doorgang kunnen vinden. Hieronder worden begrepen
verstoringen die redelijkerwijs kunnen ontstaan in verband met het Evenement inclusief
op- en afbouw gelet op de aard en omvang daarvan.
7. Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Huurder dat i) het
Evenement geheel en al voor zijn eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, ii) ieder
eventueel verlies van de exploitatie van het Evenement geheel en al voor eigen risico van
Huurder zal zijn en iii) alle kosten gemoeid met het Evenement uitsluitend voor rekening
van Huurder zijn.
8. Indien Huurder video-, beeld- en/of tekstmateriaal ter beschikking stelt aan World
Forum ten behoeve van de aankondiging en/of promotie van het Evenement door World
Forum, staat Huurder er jegens World Forum voor in dat World Forum dit materiaal zonder
enige beperking kan gebruiken en dat het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten
van derden. Huurder vrijwaart World Forum van alle aanspraken van derden ter zake.
9. Huurder staat jegens World Forum in voor de tijdige aanlevering en juistheid van de
door hem verstrekte gegevens. World Forum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade ontstaan als gevolg van niet tijdig aangeleverde en/of onjuiste informatie.
10. In de Overeenkomst wordt het initiële Garantieaantal opgenomen. De omvang van het
Gehuurde en de Voorzieningen en daarmee ook de prijs en Reserveringswaarde
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worden gebaseerd op het initiële Garantieaantal. Met betrekking tot het Garantieaantal
geldt het navolgende:
Tot uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor het Evenement mag Huurder het Garantieaantal
verminderen met maximaal 10% van het oorspronkelijk opgegeven Garantieaantal als
opgenomen in de Overeenkomst dan wel vermeerderen tot maximaal de toegestane
capaciteit van het Gehuurde door het toezenden van een schriftelijke wijziging aan World
Forum, die uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor aanvang van het Evenement door World Forum
dient te zijn ontvangen. Indien geen schriftelijke wijziging wordt doorgegeven of de
schriftelijke wijziging niet uiterlijk vijf (5) Werkdagen voor aanvang van het Evenement
door World Forum is ontvangen, is het initiële Garantieaantal definitief.
Vanaf vier (4) Werkdagen voor het Evenement tot aanvang van het Evenement mag
Huurder het Garantieaantal vermeerderen met maximaal 10%, door het toezenden van
een schriftelijke wijziging aan World Forum, mits dit niet de maximale toegestane capaciteit
van het Gehuurde overschrijdt. Indien Huurder het Garantieaantal wenst te vermeerderen
met meer dan 10% van het Garantieaantal is dit uitsluitend mogelijk onder voorbehoud
van voldoende beschikbaarheid, onder meer ook van de bijbehorende Voorzieningen.
Indien vermeerdering met meer dan 10% mogelijk is, is World Forum gerechtigd om naast
de gewone kosten voor het meerdere aan deelnemers ook een extra vergoeding in rekening
te brengen van € 15,- per persoon. De eerste twee zinnen van artikel 5 lid 3 zijn van
overeenkomstige toepassing.
11. Huurder erkent dat als gevolg van het wijzigen van het Garantieaantal tevens (de
omvang van) (een deel van) de Voorzieningen kunnen wijzigen. World Forum zal dit
aangeven in de bevestigingse-mail alsmede de kosten die de wijziging met zich meebrengt.
De Reserveringswaarde zal niet wijzigen als gevolg van het wijzigen van het
Garantieaantal. Wijzigingen in de prijs als gevolg van het wijzigen van het Garantieaantal
zullen worden verwerkt als nader omschreven in artikel 8.
7.
Voorzieningen: Vaste en Optionele Voorzieningen
1. World Forum is een full service organisatie en is bereid alle door Huurder gewenste
Voorzieningen voor het Evenement te organiseren indien dit gewenst is door Huurder.
World Forum zal alle Voorzieningen zorgvuldig, tijdig en naar beste kunnen uitvoeren en
als nader omschreven in de Overeenkomst.
2. De door World Forum aangeboden Voorzieningen, prijzen en overige voorwaarden voor
de Voorzieningen zijn opgenomen in de offerte van World Forum dan wel Overeenkomst.
3. Vaste en/of Optionele Voorzieningen dienen, met uitzondering van de catering die bij
het tekenen van de Overeenkomst is vastgelegd, uiterlijk vijfentwintig (25) Werkdagen
voor aanvang van het Evenement per e-mail te worden besteld bij World Forum op het email adres dat in de Overeenkomst is vermeld. Iedere persoon en/of werknemer die
namens Huurder Voorzieningen verzoekt, zal geacht worden vertegenwoordigingsbevoegd
te zijn namens Huurder, tenzij Huurder in de Overeenkomst anders heeft aangegeven.
World Forum zal zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst
van de daartoe strekkende e-mail van Huurder per e-mail bevestigen of de verzochte Vaste
en/of Optionele Voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Indien de Vaste en/of
Optionele Voorzieningen vierentwintig (24) Werkdagen of korter voor het Evenement
worden verzocht, zal World Forum zo snel
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mogelijk doch uiterlijk drie (3) Werkdagen voor aanvang van het Evenement per e-mail
bevestigen of de verzochte Vaste en/of Optionele Voorzieningen kunnen worden
gerealiseerd en tegen welke voorwaarden. Vaste en/of Optionele Voorzieningen die tijdens
het Evenement worden verzocht, zullen, indien ze kunnen worden verzorgd, worden
opgenomen op een apart bestelformulier en door beide partijen worden ondertekend,
waarbij Huurder van te voren één daartoe vertegenwoordigingsbevoegd persoon van zijn
kant zal aanwijzen die bij uitsluiting bevoegd zal zijn om verzoeken voor Vaste en/of
Optionele Voorzieningen tijdens het Evenement te doen namens Huurder.
4. Eerst op het moment dat World Forum voornoemde Voorzieningen per e-mail heeft
bevestigd dan wel heeft goedgekeurd op een apart bestelformulier, zullen zij definitief
onderdeel uitmaken van de Overeenkomst betreffende het Evenement waarop eveneens
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn.
5. World Forum is gerechtigd om de levering van de Vaste Voorzieningen en de Optionele
Voorzieningen (indien deze via World Forum lopen) geheel of gedeeltelijk aan één of meer
derden uit te besteden. World Forum kan nimmer garanderen dat verzoeken voor
Voorzieningen gehonoreerd kunnen worden. Zulks geldt vooral als verzoeken omtrent
Voorzieningen vierentwintig (24) Werkdagen of korter voor aanvang van het Evenement
worden gedaan. World Forum kan ook nimmer aansprakelijk worden gehouden voor
eventuele schade die Huurder zal lijden en/of (extra) kosten die Huurder moet maken als
gevolg van het niet kunnen honoreren van Voorzieningen door World Forum ongeacht op
welk moment een dergelijk verzoek wordt gedaan.
6. De bediening van de technische apparatuur van World Forum, alsmede het betreden
van zogenaamde dienstruimten, mag uitsluitend geschieden door personeel van World
Forum of door World Forum ingeschakelde derden.
7. De door World Forum aangewezen of ingeschakelde personen, voor zover in functie,
hebben te allen tijde toegang tot het Gehuurde.
8.

Prijs/belaste verhuur, Betaling, Annuleringskosten. Niet nakomen
betalingsverplichting
1. Alle bedragen in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting. Partijen komen overeen
dat World Forum aan Huurder omzetbelasting in rekening brengt. Huurder dient dit tegelijk
met de termijnen van de huursom en bijkomende kosten te voldoen.
2. Huurder verklaart het Gehuurde te gebruiken voor prestaties die voor ten minste 90%
belast zijn met BTW.
3. Voor de verhuring uit hoofde van de huurovereenkomst is sprake van belaste verhuur.
Hierbij wordt een beroep gedaan op het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van
14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, Staatscourant 2009, 11140.
4. Eventuele overige kosten, waaronder transfer kosten die banken in rekening brengen
en belastingen zijn voor rekening van Huurder.
5. Zodra een Overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 3.4 zal
World Forum voorschotfacturen aan Huurder sturen. Deze voorschotfacturen zijn als volgt
samengesteld en worden op de navolgende tijdstippen naar Huurder gestuurd:
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Tijdstip
Bij het tekenen van de Overeenkomst
12 maanden voor het Evenement
6 maanden voor het Evenement
2 maanden voor het Evenement
Totaal

% van Reserveringswaarde
10% (het Good Faith Voorschot)
30%
20%
40%
100%

Indien de Overeenkomst later dan 12, 6 of 2 maanden voor het Evenement wordt gesloten,
zijn de bijbehorende percentages van de Reserveringswaarde reeds verschuldigd op het
moment van het tekenen van de Overeenkomst.
6. Huurder is verplicht iedere voorschotfactuur binnen tien (10) Werkdagen na
factuurdatum aan World Forum te voldoen.
7. Indien Huurder aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst verzoekt aan World
Forum die door World Forum worden aanvaard als nader omschreven in artikel 3 dan wel
Huurder een wijziging doorgeeft in het Garantieaantal als nader omschreven in artikel 6,
dan zal World Forum de daaraan verbonden kosten doorbelasten aan Huurder. Huurder is
verplicht deze kosten binnen tien (10) Werkdagen na factuurdatum aan World Forum te
voldoen. Indien het verzoek tot aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst
veertien (14) Werkdagen of korter voor het Evenement wordt gedaan en de aanvullingen
en/of wijzigingen op de Overeenkomst na bevestiging van World Forum deel uitmaken van
de Overeenkomst, is Huurder verplicht de daaraan verbonden kosten direct na ontvangst
van de factuur, doch uiterlijk één Werkdag voor aanvang van het Evenement aan World
Forum te voldoen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien
Huurder tijdens het Evenement aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst
verzoekt, zal World Forum de daaraan verbonden kosten toevoegen aan de eindfactuur.
Tijdstip verzoek aanvullingen/wijzigingen
Uiterlijk 15 Werkdagen voor aanvang
Evenement
14 Werkdagen of korter voor aanvang
Evenement

On-site verzoeken

Tijdstip betaling
te voldoen binnen 10 Werkdagen na
factuurdatum.
direct na ontvangst factuur te
voldoen en in ieder geval 1
Werkdag voor aanvang van het
Evenement.
worden meegenomen in de
eindfactuur: te voldoen binnen 10
Werkdagen na factuurdatum.

8. Indien Huurder Vaste en/of Optionele Voorzieningen verzoekt aan World Forum die door
World Forum worden aanvaard als nader omschreven in artikel 7, dan zal World Forum de
daaraan verbonden kosten doorbelasten aan Huurder. Huurder is verplicht deze kosten
binnen tien (10) Werkdagen na factuurdatum aan World Forum te voldoen. Indien het
verzoek tot Vaste en/of Optionele Voorzieningen vierentwintig (24) Werkdagen of korter
voor het Evenement wordt gedaan en de Vaste en/of Optionele Voorzieningen na
bevestiging van World Forum deel uitmaken van de Overeenkomst, dienen de daaraan
verbonden kosten terstond te worden voldaan is Huurder verplicht de daaraan verbonden
kosten direct na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk één Werkdag voor aanvang van
het Evenement aan World Forum te voldoen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeenkomen. Indien Huurder tijdens het Evenement Vaste en/of Optionele
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Voorzieningen verzoekt, zal World Forum de daaraan verbonden kosten toevoegen aan de
eindfactuur.
Tijdstip bestelling Voorzieningen
Uiterlijk 25 Werkdagen voor aanvang
Evenement
24 Werkdagen of korter voor aanvang
Evenement
On-site bestellingen

Tijdstip betaling
te voldoen binnen 10 Werkdagen na
factuurdatum: 100% van de Voorzieningen
minus de reeds voldane catering reservering.
direct na ontvangst factuur te voldoen en in
ieder geval 1 Werkdag voor aanvang van het
Evenement.
worden meegenomen in de eindfactuur: te
voldoen binnen 10 Werkdagen na
factuurdatum.

9. World Forum streeft er naar de eindfactuur, waarin alle nog openstaande voorschotten
en bestellingen worden verwerkt, uiterlijk tien (10) Werkdagen na afloop van het
Evenement aan Huurder te sturen. Huurder is verplicht alle overige betalingen, inclusief
de eindfactuur, binnen tien (10) Werkdagen na factuurdatum aan World Forum te voldoen.
10. Huurder is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen doch dient dan een
(kosten)vergoeding aan World Forum te voldoen overeenkomstig de volgende
percentages:
Tijdstip annulering voor Evenement
Meer dan 12 maanden
Tussen 12 en 6 maanden
Tussen 6 en 2 maanden
Tussen 2 en 1 maand
Tussen 30 en 7 dagen
Minder dan 7 dagen

% van Reserveringswaarde
40%
50%
60%
70%
85%
100%

11. Huurder dient alle bedragen aan World Forum te betalen zonder enig recht van
opschorting, korting dan wel aftrek of verrekening met enige vordering die Huurder op
World Forum stelt te hebben.
12. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is World Forum gerechtigd aan Huurder
een rente van 2% per maand of een gedeelte daarvan over de verschuldigde bedragen
vanaf de vervaldag van de betreffende factuur in rekening te brengen.
13. Alle betalingen aan World Forum dienen te geschieden door overschrijving ban het
verschuldigde bedrag op de bankrekening van World Forum. Betaling van het
verschuldigde bedrag aan een ander dan World Forum, geldt niet als een bevrijdende
betaling.
14. Indien Huurder niet, niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen jegens World Forum, is Huurder direct in verzuim, en heeft World Forum,
zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het recht de Overeenkomst te
ontbinden en reeds gedane betalingen als schadevergoeding te behouden, onverminderd
haar recht om verdere schadevergoeding te vorderen. In een dergelijk geval is World
Forum eveneens gerechtigd om de invordering van de door Huurder verschuldigde
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bedragen uit handen te geven en alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van
10% van het verschuldigde bedrag ten laste van Huurder in rekening te brengen.
15. Betalingen door Huurder gedaan in de periode dat hij in verzuim is, strekken in de
eerste plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de overeengekomen
verschuldigde rente onder artikel 8.12 en pas daarna op de hoofdsom, ook indien Huurder
bij de betaling een andere bestemming vermeldt.
9.
Schade en aansprakelijkheid. Verzekering
1. De totale aansprakelijkheid van World Forum wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien
verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de Factuurwaarde van
het Evenement, die aanleiding tot de schade gaf. Onder “directe schade” als bedoeld in dit
artikel 9.1 wordt uitsluitend verstaan:
(i)

de redelijke kosten die Huurder zou moeten maken om de prestatie van
World Forum aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade
wordt echter niet vergoed indien Huurder de Overeenkomst heeft
ontbonden;

(ii)

redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in
de zin van deze Algemene Voorwaarden;

(iii)

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade in de zin van deze voorwaarden.

2. De totale aansprakelijkheid van World Forum voor schade -anders dan op grond van
een toerekenbare tekortkoming- is beperkt tot de Factuurwaarde van het Evenement, die
aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de Factuurwaarde van het Evenement hoger
mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge
de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van World Forum zou worden uitgekeerd.
3. Aansprakelijkheid van World Forum voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
4. In geval van overmacht zal World Forum zijn ontslagen van haar verplichting tot
nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan.
Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van World Forum onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van World Forum jegens
Huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen
in redelijkheid niet van World Forum kan worden verlangd. Hieronder wordt mede doch
niet uitsluitend begrepen: werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, ziekte artiest, epidemieën,
transport- en bezorgingsproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen,
bommeldingen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming
van de verplichtingen door leveranciers (zoals energiebedrijven) en/of hulppersonen,
storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen en
oorlog((s)dreiging). Ingeval van overmacht is World Forum niet aansprakelijk voor enige
schade van Huurder. Huurder vrijwaart World Forum van aanspraken van derden ter zake.
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Het voorgaande geldt ook indien reeds een aanvang met het gebruik van het Gehuurde is
gemaakt.
5. Huurder is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien
hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het
onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder
overmacht aan de zijde van Huurder de navolgende omstandigheden:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer
van Huurder;
personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf
van Huurder;
ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest;
ongeschiktheid van of gebrek van in hulp- en transportmiddelen en andere zaken
waarvan Huurder gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
gedragingen van personen waarvan Huurder gebruik maakt bij de uitvoering van
de Overeenkomst;
transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met
door Huurder of de artiest gekozen transportmiddelen;
verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens Huurder;
overheidsmaatregelen die aan Huurder worden opgelegd en als waarvan het
evenement geen doorgang kan vinden;
niet voldoen aan vereisten van overheidswege dan wel vergunningvereisten,
overige normen en richtlijnen door Huurder.

Huurder zal in bovenstaande gevallen de in artikel 8.10 bedoelde annuleringskosten
onverminderd verschuldigd zijn.
6. Huurder is jegens World Forum aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak
ook ter gelegenheid van of in verband met het Evenement toegebracht door bezoekers van
het Evenement dan wel (medewerkers van) Huurder aan (i) World Forum, (andere)
bezoekers of medewerkers en/of gasten van World Forum en hun goederen en (ii) het
Gehuurde en de inventaris en alle (overige) goederen die zich in het Gehuurde bevinden.
Huurder onderwerpt zich op voorhand aan het besluit van World Forum tot vaststelling van
bedoelde schade.
7. World Forum beschikt over een geldige algemene aansprakelijkheidsverzekering, een
inboedelverzekering ingeval van brand, beschadiging of diefstal en een verzekering ingeval
van onderbreking van de bedrijfsvoering. De aansprakelijkheidslimiet van World Forum
ingeval van personenschade en zaakschade bedraagt in totaal maximaal EUR 1.000.000,per jaar. Indien Huurder van mening is dat een eventuele aanpassing zal moeten worden
doorgevoerd van de verzekeringspremies, die verschuldigd zijn of worden door de wijze
van gebruik die Huurder van het Gehuurde maakt en/of indien Huurder van mening is dat
aanvullende en/of andere verzekeringen dienen te worden afgesloten door de wijze van
gebruik die Huurder van het Gehuurde maakt, verplicht Huurder zich deze aanpassingen,
aanvullingen en/of verzekeringen voor de duur van het Evenement zelf af te sluiten en
World Forum uiterlijk tien (10) Werkdagen voor aanvang van het Evenement een kopie
van de verzekeringscertificaten te verstrekken.
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8. Huurder is gehouden voor het overige een genoegzame verzekering af te sluiten en de
daarvoor verschuldigde premies te voldoen, zodanig dat iedere door World Forum of derden
ten gevolge van de activiteiten van Huurder te lijden schade, gedekt zal zijn.
Huurder staat er jegens World Forum tevens voor in dat de door hem ingeschakelde
leveranciers afdoende verzekerd zijn. Huurder zal desgevraagd de verzekeringspolis aan
World Forum overleggen.
9. World Forum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van
zaken van Huurder of derden of schade of persoonlijk letsel (waaronder dood) aan
personen die in verband met het Evenement in het Gehuurde verblijven. Huurder vrijwaart
World Forum van alle aanspraken van derden ter zake.
10. World Forum is niet aansprakelijk voor ieder gevolg van zichtbare of onzichtbare
gebreken aan het Gehuurde en evenmin voor schade veroorzaakt door brand,
weersoorzaken, uitstroming of uitval van gas, olie, water en/of elektriciteit. Huurder
vrijwaart World Forum van elke aanspraak van derden ter zake.
11. Indien World Forum (een) derde(n) bij de levering van de diensten betrekt, is de
toepasselijkheid van artikel 6:76 BW uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van World
Forum op grond van de artikelen 6:170, 6:171 en/of 6:172 BW is uitgesloten.
12. Huurder zal World Forum vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van
schade waarvoor Huurder ingevolge het bepaalde in dit artikel 9 aansprakelijk is. Huurder
zal aan World Forum vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door World
Forum gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van
derden.
13. World Forum’s uitsluiting van aansprakelijkheid geldt behoudens voor zover de schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van World Forum.
10 Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten, opnamen
1. Auteursrechtelijke vergoedingen, Buma- en Sena-vergoedingen, kosten voor reclame,
advertenties en andere op het Evenement berustende kosten en belastingen, zijn voor
rekening van Huurder.
2. Het maken van opnamen (zoals voor radio, televisie, geluids- of beelddragers e.d.) in
het Gehuurde, anders dan uitsluitend ten behoeve van nieuwsuitzendingen, behoeft de
voorafgaande schriftelijke toestemming van World Forum. World Forum is gerechtigd om
aan deze toestemming een door World Forum te bepalen vergoeding te verbinden.
3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van World Forum, is het Huurder
niet toegestaan om de merk- en handelsnamen en/of logo’s van World Forum te gebruiken
in welke vorm en op welke manier dan ook. World Forum is gerechtigd om het Evenement
te noemen in zijn jaarverslag, website en/of beurzen- en evenementenkalender e.d.
4. Huurder vrijwaart World Forum met betrekking tot alle aanspraken van derden en alle
daaraan gerelateerde vorderingen, kosten, lasten en uitgaven als gevolg van (een
vermeende) schending van, al dan niet geregistreerde, intellectuele eigendomsrechten van
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derden in verband met de door Huurder voorgenomen of ontplooide activiteiten, hoe ook
genaamd, in of nabij het World Forum gebouw.
5. Indien tegen World Forum dergelijke aanspraken of vorderingen als hiervoor in dit artikel
bedoeld wordt gemaakt of ingesteld, zal Huurder daarvan door World Forum binnen
redelijke termijn in kennis worden gesteld en dient Huurder voor eigen rekening alle
maatregelen te nemen om de schending op te heffen, dan wel de negatieve gevolgen door
World Forum van een onjuiste aanspraak te beperken. World Forum verleent Huurder
hierbij op verzoek en voor rekening van Huurder de nodige assistentie en medewerking.
6. Indien Huurder naar het redelijk oordeel van World Forum niet of onvoldoende
maatregelen neemt om de (vermeende) schending op te heffen, dan wel de negatieve
gevolgen voor World Forum van een onjuiste aanspraak te beperken, heeft World Forum
het recht de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht, op kosten van Huurder, en
zonder dat dit als toerekenbare tekortkoming van World Forum kan worden beschouwd.
11 Veiligheid
1. Huurder is tevens verplicht om, teneinde te voorkomen dat het maximaal toegestane
aantal personen van het Gehuurde wordt overschreden, alle personen (anders dan
reguliere bezoekers) die namens Huurder toegang hebben tot het Gehuurde, waaronder
maar niet beperkt tot medewerkers en leveranciers, te registreren. Huurder zal deze
informatie aan World Forum overleggen. Indien dit aantal zal liggen boven de door World
Forum vast te stellen grens dan zal World Forum hierover, met het oog op de capaciteit
van het gebouw en de van toepassing zijnde vergunning, in overleg treden met Huurder
en zal World Forum aan Huurder kenbaar maken of en in welke mate deze overschrijding
is toegestaan.
2. World Forum is niet gehouden om te voorkomen dat bezoekers zich zonder geldig
toegangsbewijs op enigerlei wijze toegang verschaffen tot het Gehuurde. World Forum is
niet aansprakelijk voor enige schade voor Huurder welke daarvan het gevolg mocht zijn.
3. Huurder is verplicht om voor een adequate beveiliging van het Evenement zorg te
dragen en is hiertoe verplicht om uitsluitend een van de door World Forum aangewezen
beveiligingsbedrijf in te schakelen. Huurder dient World Forum ten minste tien (10)
Werkdagen voor het Evenement schriftelijk op de hoogte te stellen van de verwachte komst
van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op
ministerieel niveau en/of pers. Huurder is in dat geval gehouden zorg te dragen voor een
passende ontvangst van haar bezoekers en dient in overleg met World Forum adequate
veiligheidsmaatregelen te nemen.
4. World Forum heeft te allen tijde het recht om, met het oog op een (dreigende) calamiteit,
respectievelijk (dreigende) onregelmatigheden, Huurder aanwijzingen te geven i) het
(programma van het) Evenement te wijzigen, ii) het (programma van het) Evenement te
onderbreken, iii) het Evenement te staken, en daarbij alle zich in het Gehuurde bevindende
personen en/of zaken uit het Gehuurde te (doen) verwijderen, dan wel tot het Gehuurde
te (doen) toelaten. World Forum is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade,
welke voor Huurder hieruit mochten voortvloeien. Huurder vrijwaart World Forum tegen
alle aanspraken van derden ter zake.
5. Huurder staat ervoor in dat werknemers die in dienst van of derden/hulppersonen die
namens of in opdracht van Huurder in het Gehuurde werkzaamheden verrichten
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(waaronder doch niet uitsluitend de artiesten en alle overige ondersteunende
(hulp)personen) voor, gedurende en na het Evenement te allen tijde veilig werken,
conform toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder doch niet uitsluitend op het gebied
van Arbo, veiligheid, arbeidstijden, identificatie) en de interne richtlijnen en huisregels van
World Forum. Huurder stelt hiertoe een veiligheidscoördinator aan. World Forum heeft te
allen tijde het recht om aanwijzingen te geven met betrekking tot in acht te nemen
veiligheidsmaatregelen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is Huurder aansprakelijk
voor schade en persoonlijk letsel (waaronder dood) voor voornoemde personen die
werkzaamheden verrichten bij World Forum alsmede voor alle schade en persoonlijk letsel
(waaronder dood) als gevolg van het niet naleven van de bepalingen in dit artikel en
vrijwaart World Forum van alle aanspraken van derden ter zake.
12 Vergunningen
1. Aan World Forum zijn de vereiste (gebruiks)vergunningen verleend. Huurder is
genoegzaam bekend met deze vergunningen en zal de inhoud daarvan onverkort
respecteren.
2. Het gebruik en de inrichting van het Gehuurde door Huurder dient te geschieden conform
de voorschriften, die de Gemeente Den Haag, de brandweer, de politie en/of andere
autoriteiten ter zake van het Evenement stellen. Huurder is voorts verplicht om het
Gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet,
verordening, vergunning of enig ander overheidsvoorschrift en dat niet het gevaar ontstaat
dat enige overheidsvergunning zal of kan worden ingetrokken, zulks ter uitsluitende
beoordeling van World Forum.
3. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij over de voor het Evenement
noodzakelijke overheidsvergunningen en goedkeuringen beschikt. De vergunningen en
goedkeuringen dienen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het Evenement aan World Forum te
zijn overgelegd.
4. Zolang enige voor het Evenement vereiste vergunning dan wel goedkeuring niet is
verkregen of aan enig door enige autoriteit gesteld voorschrift niet is voldaan, zal World
Forum het Gehuurde niet voor het publiek openstellen. World Forum zal alsdan jegens
Huurder niet aansprakelijk zijn voor enige schade.
5. Huurder zorgt dat al haar werknemers, alsmede door haar ingeschakelde werknemers
van toeleveranciers, tijdens werkzaamheden in het Gehuurde in het bezit zijn van een
geldig legitimatiebewijs. Huurder ziet er voorts op toe dat voornoemde werknemers, voor
zover van toepassing, in het bezit zijn van een Nederlandse werkvergunning en gerechtigd
zijn om in Nederland arbeid te verrichten, onder meer door te voldoen aan alle
verplichtingen op grond van de Wet arbeid en vreemdelingen.
6. Huurder vrijwaart World Forum volledig voor eventuele claims van derden, door de
overheid opgelegde (na)heffingen, boetes en/of sancties ter zake en/of schade en kosten
als gevolg van het door of namens Huurder niet voldoen aan voornoemde bepalingen
alsmede het niet voldoen aan overige wettelijke verplichtingen.
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13
Klachten
1. Huurder dient iedere klacht over het Gehuurde dan wel de door World Forum verleende
diensten onmiddellijk na constatering aan World Forum mede te delen en tenminste binnen
één Werkdag na constatering aan World Forum schriftelijk te bevestigen. Indien Huurder
hiermee in verzuim blijft, wordt World Forum geacht aan
haar verplichtingen ter zake te hebben voldaan. Voor het overige wordt World Forum
geacht aan al haar verplichtingen onder de Overeenkomst te hebben voldaan, indien enige
schriftelijke reclamering binnen 6 (zes) Werkdagen na afloop van de huurperiode
achterwege blijft.
14
Ontbinding en opschorting
1. Onverminderd haar overige rechten (waaronder het recht op schadevergoeding) en
zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van Huurder, is World Forum gerechtigd
om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden
respectievelijk de nakoming van haar verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, op te schorten
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Huurder, indien:
a.

Huurder in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor
hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;

b.

Huurder in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag
daarvan wordt overgegaan;

c.

Huurder surseance van betaling aanvraagt;

d.

Huurder onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

e.

de rechtspersoon van Huurder wordt ontbonden of de onderneming van
Huurder wordt geliquideerd;

f.

Huurder het omschreven doel, invulling en/of onderwerp van het Evenement
wijzigt.

2. In de in lid 1 genoemde gevallen heeft World Forum te allen tijde het recht reeds gedane
betalingen als schadevergoeding te behouden, onverminderd haar recht om verdere
schadevergoeding te vorderen.
15
Diversen
1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren om een
vervangende regeling te treffen. Deze vervangende regeling zal de strekking van de
Algemene Voorwaarden niet aantasten.
2. Het feit dat World Forum van Huurder geen strikte nakoming vraagt van een verplichting
krachtens een Overeenkomst, zal van geen enkele invloed zijn op haar recht om te eniger
tijd alsnog nakoming van enige verplichting te eisen. Indien World Forum afstand doet van
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haar recht op nakoming, dan zal deze afstand niet ook geacht worden betrekking te hebben
op eerdere of latere verzuimen van de andere partij. Afstand doen van nakoming kan alleen
schriftelijk, onvoorwaardelijk en met vermelding van het specifieke recht waarvan afstand
wordt gedaan, geschieden.
3. Huurder is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van World Forum de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Dergelijke toestemming ontslaat
Huurder niet van, en wordt verleend onder voorwaarde van nakoming van, alle
verplichtingen onder de Overeenkomst. World Forum is gerechtigd de Overeenkomst of
een deel daarvan over te dragen aan derden, waarover Huurder geïnformeerd zal worden.
4. Niets in de Overeenkomst zal worden geacht een agentschap, samenwerkingsverband,
joint venture of arbeidsrelatie te creëren tussen partijen.
5. Op de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) en alle overeenkomsten die
hieruit voortvloeien of daarmee verband houden tussen Huurder en World Forum is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst tussen
World Forum en Huurder of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.
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