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1. Inleiding
  Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. stelt tegen betaling ruimte beschikbaar ten behoeve van congressen, 

evenementen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Daarbij levert zij catering, techniek, entertainment en overige 
diensten die bijdragen aan de realisatie van succesvolle bijeenkomsten. Deze algemene voorwaarden betreffen de 
levering van deze diensten, en betreffen niet de theatervoorstellingen die ook in Orpheus plaatsvinden.

2. Opties
 a.  Orpheus biedt de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode opties te nemen op één of meerdere data. 

Na verloop van de periode vervalt of vervallen de optie(s) van rechtswege, wanneer deze niet is of zijn omgezet in 
een definitieve overeenkomst. 

 b.  Orpheus heeft het recht om, indien een andere aspirant-huurder met Orpheus een overeenkomst wenst te sluiten 
op de datum waarop een optie genomen is, de optiehouder hiervan op de hoogte stellen. Deze dient in dat geval 
aan te geven of hij van het optierecht gebruik wenst te maken. Indien de optiehouder dan niet onverwijld aan 
Orpheus laat weten definitief de optie te willen verzilveren, dan heeft Orpheus het recht de optionele datum aan 
de nieuwe aspirant-huurder te gunnen.

3. Overeenkomst
 a.  De overeenkomst wordt door Orpheus bevestigd onder opgave van de door huurder verschuldigde prijs. Een 

wijziging van de overeenkomst is slechts geldig als deze wijziging schriftelijk wordt overeengekomen. 
 b.  Huurder zal een door hem voor akkoord ondertekend exemplaar van de huurovereenkomst binnen 14 dagen aan 

Orpheus retourneren.  
 c.  In geval een overeenkomst met Orpheus wordt aangegaan door een tussenpersoon namens huurder, is deze 

tussenpersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.  
 d.  Orpheus is gerechtigd aan huurder een andere zaal/ruimte ter beschikking te stellen dan de in de overeenkomst 

genoemde zaal/ruimte, indien deze alternatieve zaal/ruimte vergelijkbaar is met de in de overeenkomst genoemde 
zaal/ruimte.

4. Beëindiging van de overeenkomst
 a. De vorderingen van Orpheus op huurder zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  -  Als na het sluiten van de overeenkomst aan Orpheus omstandigheden bekend worden die Orpheus goede 

grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  -  Als huurder failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt;
  -  Als huurder zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is.
  In genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is Orpheus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst 

op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en is huurder verplicht de hierdoor door 
Orpheus geleden schade te vergoeden. De volgens de overeenkomst aan Orpheus toekomende rechten blijven 
daarbij onverkort van kracht.

 b.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Orpheus zich bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering 
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van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving 
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevraagd, is Orpheus bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden.  

5. Annulering
  Mocht huurder de overeenkomst willen annuleren, dan gelden hiervoor de volgende bepalingen:
 -  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren;
 -  Bij annuleren 224 dagen tot en met 184 dagen voor aanvang van het oorspronkelijk geplande evenement bedragen 

de kosten 25% van de in de overeenkomst overeengekomen zaalhuur;
 -  Bij annuleren 183 tot en met 123 dagen voor aanvang van het oorspronkelijk geplande evenement bedragen de 

kosten 65% van de in de overeenkomst overeengekomen zaalhuur;
 -  Bij annuleren 122 tot en met 62  dagen voor aanvang van het oorspronkelijk geplande evenement bedragen de 

kosten 85% van de in de overeenkomst overeengekomen zaalhuur;
 -  Bij annuleren 61 dagen tot en met 15 dagen voor aanvang van het oorspronkelijk geplande evenement bedragen 

de kosten 100% van de zaalhuur;
 -  Bij annuleren in het algemeen geldt dat als Orpheus ten tijden van annuleren inmiddels kosten heeft gemaakt door 

volgens overeenkomst zaken te hebben besteld of ingekocht bij derden, de kosten hiervoor altijd en volledig voor de 
huurder zijn;  

 -  Bij annuleren vanaf 14 dagen voor aanvang van het oorspronkelijk geplande event tot en met annuleren op de 
oorspronkelijk geplande datum van het event bedragen de kosten 100% van de totaal afgesproken prijs;  

 -  Over annuleringskosten dient Orpheus BTW te berekenen.  

6. Betaling
 a.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

Bij het overschrijden van deze termijn, of door het niet volledig overmaken van het gefactureerde bedrag, is 
huurder in verzuim.  

  Is huurder in gebreke of in verzuim voor wat betreft het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder. 

7. Algemene bepalingen
 a.  Voor het maken van film- en geluidsopnamen is voorafgaand schriftelijke toestemming van Orpheus nodig.  

Dit geldt ook voor het maken van foto’s voor commerciële doeleinden.
 b.  Het verkopen van producten of diensten tijdens een bijeenkomst is slechts toegestaan na schriftelijke 

toestemming van Orpheus.
 c.  Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor een ander doel dan het aan Orpheus kenbaar 

gemaakte doel.
 d.  De kosten voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen komen voor rekening van huurder.
 e.  Bediening van de in Orpheus aanwezige technische apparatuur geschiedt uitsluitend door personeel van 

Orpheus of door Orpheus ingeschakelde personen. Indien sprake is van door huurder ter beschikking gestelde 
apparatuur, geldt dat hiervan slechts gebruik mag worden gemaakt na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Orpheus. Orpheus is, behoudens aantoonbare opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade aan 
deze apparatuur.

 f.  Het is huurder, diens medewerkers en de bezoekers aan diens evenement niet toegestaan meegebrachte 
etenswaren of dranken binnen het gebouw van Orpheus te nuttigen, te koop aan te bieden of op andere wijze te 
verstrekken. Etenswaren en dranken worden uitsluitend door tussenkomst van Orpheus verstrekt.
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 g. Roken en het gebruik van verdovende middelen is in Orpheus niet toegestaan.
 h.  Het gebruik van open vuur is in Orpheus niet toegestaan.
 i.  Als voor het evenement motorrijtuigen in Orpheus geplaatst worden, mogen deze niet meer dan 5 liter brandstof 

per motorrijtuig bevatten.
 j.  In geval van calamiteiten dienen huurder en zijn gasten onverwijld de instructies van het personeel van Orpheus 

op te volgen, ofwel de instructies van brandweer en/of andere hulpdiensten op te volgen.  

8. Aansprakelijkheid
 a.  Huurder aanvaardt zonder voorbehoud de aansprakelijkheid voor alle schade die in het kader van de 

overeenkomst aan Orpheus of aan derden wordt toegebracht en zal aan Orpheus de toegebrachte schade op 
eerste verzoek aan Orpheus vergoeden. Huurder vrijwaart Orpheus voor aanspraken van derden. 

 b.  Orpheus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken van huurder of derden. Deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid geldt niet voor schade veroorzaakt door aantoonbare opzet of grove schuld van Orpheus.

 c.  De aansprakelijkheid van Orpheus, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is 
beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet 
tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Orpheus 
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst tussen partijen.

 d.  Elke aansprakelijkheid van Orpheus jegens huurder vervalt na verloop van 3 jaren na afloop van de betreffende 
overeenkomst tussen partijen.

 e. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor schade die is veroorzaakt door Orpheus.

9. Overmacht
 a.  In geval van overmacht kan Orpheus niet aansprakelijk gesteld worden. Onder overmacht wordt verstaan: 

omstandigheden die het nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan Orpheus toe te rekenen zijn. 
Hieronder vallen: brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Orpheus, stakingen in andere bedrijven dan 
die van Orpheus en niet voorzien stagnatie/tekortkomingen bij toeleveranciers of andere derden waarvan Orpheus 
afhankelijk is.

 b.  Voor huurders geldt in ieder geval niet als overmacht: een (aanmerkelijk) lager aantal bezoekers dan het 
opgegeven aantal bezoekers/gebruikers en het niet (kunnen) verschijnen van belangrijke sprekers en deelnemers.

 c. Indien huurder weet of vermoedt dat hij niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is 
  - hij gehouden dit zo spoedig mogelijk aan Orpheus te laten weten.
 d. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Orpheus opgeschort.  

10. Geschillen
 a.  Alle geschillen tussen Orpheus en huurder worden, indien de rechtbank bevoegd is, beslecht door de rechtbank 

te Zutphen. Orpheus blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke 
internationale verdrag bevoegde rechter.  

 b.  Op elke overeenkomst tussen Orpheus en huurder is Nederlands recht van toepassing.
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