
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

 

 
Bij annulering van een (of meerdere) boeking(en) na totstandkoming van de overeenkomst is huurder 

annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen: 

 
a.            in geval van annulering tot uiterlijk 90 dagen vóór uitvoeringsdatum: 50% van de 

overeengekomen huurprijs; 
b.            in geval van annulering in de periode liggend tussen 90 dagen en 30 dagen vóór 

uitvoeringsdatum: 75% van de overeengekomen huurprijs; 
c.            in geval van annulering in de periode binnen 30 dagen vóór uitvoeringsdatum: 100% van de 

overeengekomen huurprijs; 
d.            indien verhuurder annuleringskosten moet betalen aan derden (bijvoorbeeld in verband met 

annulering van beveiliging, verkeersregelaars, productie) worden deze kosten in aanvulling op 

voornoemde annuleringskosten een-op-een aan huurder doorbelast. 

 
 
Partijen spreken af dat huurder zich niet op overmacht of onvoorziene omstandigheden kan beroepen. Met het 

ondertekenen van de overeenkomst is huurder een betalingsverplichting aangegaan. Overeenkomsten of 

evenementdagen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. Voor de berekening van de annuleringskosten 

wordt de datum van ontvangst van het schriftelijke annuleringsbericht als uitgangspunt genomen. 
 
Verhuurder is bevoegd bij niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of deze voorwaarden en 

tevens bij niet-nakoming van enige wettelijke voorschriften door huurder de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang op te zeggen. Verhuurder is eveneens bevoegd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen ingeval van 

faillissement, surseance van betaling of staking of overdracht van de onderneming van huurder. 
 
En extra corona clausule: 
 

1. Partijen onderkennen dat op het moment van aangaan van deze Overeenkomst sprake is van een 

wereldwijde crisis, als gevolg van en verband houdende met het zogenoemde Corona-virus. Indien het 

evenement van Huurder geen doorgang kan vinden, vanwege door de (decentrale) overheid ingestelde 

maatregelen om de Corona-crisis in te dammen (bijvoorbeeld door het stellen van beperkingen aan het 

evenement of door inreisbeperkingen vanuit het buitenland), zal Verhuurder als maximaal 25% 

annuleringskosten in rekening brengen als Partijen in overleg geen geschikte nieuwe datum vinden. 
 


