
Algemene Voorwaarden   Barn House Object43 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Object43: de ruimtes ‘Voorhuis’, ‘Barn L’, ‘Barn S’ en alle buitenruimtes op het erfgoed van 

Object43 die ter beschikking zijn gesteld. 

b. Opdrachtgever: diegene die namens of een ander de overeenkomst met Object43 is aangegaan. 

 

Artikel 1 Overeenkomst opdrachtgever met Object43  

1.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of aanvaarding door middel van 

email door de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt van Object43 schriftelijk of per email een 

bevestiging van de (getekende) overeenkomst.  

1.2 De offertes van Object43 hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen. Mocht er gedurende deze 

periode een aanvraag komen voor dezelfde datum dan dient binnen 2 dagen aangegeven te worden of 

de opdrachtgever van de offerte gebruik maakt.  

1.3 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Object43 is hoofdelijk aansprakelijk 

voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.  

 

Artikel 2. Annulering en wijzigingen door de opdrachtgever 

2.1 Overeenkomst opdrachtgever met Object43 

Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken 

van het aantal verwachte personen. De opdrachtgever houdt Object43 op de hoogte van veranderingen 

in het aantal verwachte personen.  

Tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst, kan het aantal met 15% van het totaal kosteloos 

omlaag worden gesteld. Daarna kan enkel naar boven worden bijgesteld, indien mogelijk in de geboekte 

ruimte en alleen in overeenstemming met Object43. 

Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 15% lager is dan de eerdere 

overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze 

voorwaarden van toepassing.  

 

2.2 Wijzigingen boeking 

a. Eventuele wijzigingen op de boeking en offerte zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

b. Bij latere aankomst, eerder vertrek of het zonder te annuleren niet aanwezig zijn van een 

deelnemer aan het programma vindt geen restitutie plaats.  

c. Wanneer de opdrachtgever meer uren wenst af te nemen dan is overeengekomen op de 

offerte, kan dit alleen in overleg met Object43 worden verlengd. Verrekening vindt plaats per 

uur en hangt af van de geboekte ruimte.  



 

2.3 Annulering  

Annulering door opdrachtgever van een definitieve reservering kan alleen schriftelijk of per e-mail naar 

info@object43.nl plaatsvinden. De datum van ontvangst door Object43 geldt als annuleringsdatum. 

Indien opdrachtgever een definitieve reservering annuleert is hij /zij gehouden conform de 

onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringsprijs als 

annuleringskosten aan Object43 te betalen. 

a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de aanvangsdatum, is de klant niet gehouden enige 

vergoeding aan Object43 te betalen. 

b. Bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de 

reserveringswaarde aan Object43 te betalen exclusief BTW. 

c. Vanaf 1 maand tot 2 weken voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de 

reserveringswaarde aan Object43 te betalen exclusief BTW. 

d. Vanaf 2 weken tot 1 week voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de 

reserveringswaarde aan Object43 te betalen exclusief BTW (overeengekomen totaalbedrag voor 

gebruik van de afgesproken ruimte en alle afgesproken additionele diensten). 

e. Vanaf 1 week tot de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan 

Object43 te betalen inclusief BTW (overeengekomen totaalbedrag voor gebruik van de 

afgesproken ruimte en alle afgesproken additionele diensten). 

 

Artikel 3 Betaling  

3.1 Betaling van facturen van Object43 dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden 

binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

3.2 Object43 is te allen tijde gerechtigd een gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen 

prijs te vorderen.  

3.3 De volgende betalingsregeling geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen: 

De opdrachtgever dient 2 maanden voor aanvang van de boekingsdatum, 25% van de totaalprijs 

te betalen bij het aangaan van een overeenkomst. 

 

Artikel 4 Annuleringen door Object43  

4.1  Object43 behoudt zich het recht om boekingen te annuleren wanneer er een negatief advies 

geldt vanwege COVID-19. Object43 is verplicht de opdrachtgever met opgaaf van redenen van 

de opzegging op de hoogte te stellen. Boekingen die niet door kunnen gaan ivm COVID, geldig 

bij beide partijen, zullen worden verschoven naar een later moment en worden binnen een half 

jaar afgenomen bij Object43. 

 

 

 



Artikel 5 Aansprakelijkheid  

5.1 Deelname aan het programma en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of 

deelnemer. Object43 is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder 

gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren 

tijdens het programma en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid 

wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.  

5.2 Object43 is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten van of het inhoudelijk 

verloop van het programma, de shoots, de opnames, de bijeenkomst en/of presentaties.  

5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar deelnemers, gasten en/of derden en voor 

de schade die direct of indirect door hen voor Object43 is ontstaan.  

5.4 Object43 is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn 

meegebracht. 

5.5   De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden 

ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Object43, betrokken 

dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel en alle overige derden welke bij de 

uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij de wet dit uitsluit.  

 

 


