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Artikel 1: Definities 
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Jeffo Ray; de opdrachtnemer ingeschreven bij de KvK onder nummer: 64015769 
2. Opdrachtgever; de partij die een overeenkomst met Jeffo Ray aangaat, een opdracht versterkt, 

gebruik maakt van de diensten van Jeffo Ray of aan wie Jeffo Ray een offerte heeft uitgebracht 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

3. Overeenkomst(en): de overeenkomst die tot stand komt tussen Jeffo Ray en de opdrachtgever. 
4. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en Jeffo Ray, conform het 

bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.  
5. Dienst(en): alle diensten die Jeffo Ray in het kader van de overeenkomst/opdracht. 
6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Jeffo Ray uit 

anderen hoofde, direct verband houden met de overeenkomst of offerte, worden verricht. 
7. DJ /Artiest: artiest (in de meeste ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die 

zich jegens Jeffo Ray tot het geven van een optreden heeft verbonden. 
8. Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door Jeffo Ray te 

organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden. 
9. Locatie/Tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering. 
10. Opdracht(en): iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
12. Website: www.jefforay.nl 

 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing/kracht en leidend bij alle offertes, Diensten en 
Overeenkomsten bij Jeffo Ray. Behoudens aanpassingen en uitzonderingen voorbehouden. 

2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtgever kan aan overeengekomen 
afwijkingen en/of aanvullingen geen rechten ontlenen waar het toekomstige Overeenkomsten 
betreft. 

3. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen tussen Jeffo Ray en Opdrachtgever die verband 
houden met de Opdracht te beslechten. 

4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, 
Overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is 
verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 

5. De prijzen van Jeffo Ray zijn zeer concurrerend en worden jaarlijks herzien op grond van 
gewijzigde kostprijzen, marktomstandigheden en zijn risicoprofiel. Bij de beoordeling daarvan 
gaat Jeffo Ray uit van de toepasselijkheid van zijn Algemene Voorwaarden waarin ondermeer 
zijn aansprakelijkheid is beperkt. Op dit aanbod zijn daarom ook uitsluitend de Algemene 
Voorwaarden van Jeffo Ray van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk en nadrukkelijk van de hand gewezen. 

6. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk 
geschil tussen Opdrachtgever en Jeffo Ray, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht 
door de rechtbank te Arnhem. Jeffo Ray blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden 
voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

7. Indien Jeffo Ray gedurende kortere of langere periode stilzwijgend afwijkingen van deze 
Algemene Voorwaarden accepteert, laat dit onverlet zijn recht alsnog strikte en directe naleving 

http://www.jefforay.nl/
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van de Algemene Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht ontlenen aan 
het feit dat bepalingen uit de Algemene Voorwaarden eerder soepel zijn toegepast. 

8. Als deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijven die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen 
waarop er wel een beroep op kan worden gedaan en in dat geval blijven de andere bepalingen 
in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 

9. De Opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Jeffo Ray zich schriftelijk op 
deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de 
wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.  

 
Artikel 3: Offertes 
 

1. Alle offertes van Jeffo Ray zijn gebaseerd op de informatie of vraagspecificatie die door de 
Opdrachtgever is verstrekt en deze offertes zijn vrijblijvend met  een geldigheid die staat 
vermeld op de offerte. 

2. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en 
uitvoering van het werk heeft verstrekt. In geval van tekortkoming van Opdrachtgever zie artikel 
13. 

3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding en ondertekening van het 
aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden. 

 
Artikel 4: Uitvoering 
 

1. Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst of zo spoedig mogelijk 
daarna alle gegevens betreffende hemzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een 
goede uitvoering van de overeengekomen Diensten. 

2. Jeffo Ray zal elke Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de 
uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen. 

3. De uitvoering door Jeffo Ray van een Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment 
van het aangaan van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk 
van prestaties van derden, op de door die derden aan Jeffo Ray verstrekte gegevens. 

 
Artikel 5: Reiskosten 
 

1. Reiskosten worden betaald per km conform de geldende prijzen. Aantal km wordt berekend 
vanaf het punt van vertrek tot de locatie van de opdracht. 

2. Eventuele kosten ontstaan aan het moeten vervoeren van grote hoeveelheden apparatuur etc. 
worden in overleg doorberekend aan de Opdrachtgever.  

 
Artikel 6: Wijzigingen, aanvullingen en annulering 
 

1. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan 
noodzakelijk zijn, is Jeffo Ray gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder 
dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever is vereist. 

2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever zullen door Jeffo 
Ray voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig aan Jeffo Ray worden 
doorgegeven en wel uiterlijk zeven dagen voor de Productiedatum. Wel zullen de eventuele, 
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door de toeleveranciers, in rekening gebrachte meerkosten door worden belast aan 
Opdrachtgever. 

3. Door Jeffo Ray te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4. Bij eventueel meerwerk of meerkosten door middel van de wijzigingen van het aantal gasten, 
door Opdrachtgever, wordt in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. 

5. Jeffo Ray is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten dan wel te 
annuleren, indien en zodra Jeffo Ray gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever 
niet volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 

6. Jeffo Ray is bevoegd een Overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan, dat de te 
houden bijeenkomst c.q. het te houden feest waar de DJ dient op te treden, een zodanig ander 
karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de Opdrachtgever verstrekte 
gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of zijn 
gasten dat Jeffo Ray de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke 
karakter op de hoogte was geweest. Jeffo Ray is in geen geval jegens de Opdrachtgever en/of 
derden gehouden tot vergoeding van schade. 

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid van Jeffo Ray 
 

1. Indien het evenement niet Overeenkomstig het draaiboek en overige gemaakte afspraken wordt 
uitgevoerd, is Jeffo Ray jegens Opdrachtgever voor de daarvoor eventuele ontstane schade 
verantwoordelijk tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch 
aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
a. De tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is toe te rekenen aan 

Opdrachtgever. 
b. De tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst niet kon worden voorzien of niet 

kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van het 
evenement is betrokken. 

c. De tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die 
de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik 
maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verholpen 
worden. 

d. De tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst hem niet kan worden toegerekend 
tengevolge van overmacht als bedoeld in artikel 9. 

2. Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Jeffo Ray en met inachtneming 
van het bepaalde in het vorige lid, zal Opdrachtgever Jeffo Ray vrijwaren voor en van alle 
aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of 
interesten, verband houdende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit de uitvoering van 
een Overeenkomst. 

3. Ongeacht de toepasselijkheid van bepaalde Algemene Voorwaarden is daarom ook onderdeel 
van de kern van dit specifieke aanbod dat Jeffo Ray’s aansprakelijkheid is beperkt conform het 
daarover bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Jeffo Ray. Dit houdt ondermeer in dat 
Jeffo Ray uitsluitend conform de aangeboden prijzen aanbied en levert, omdat een van de 
hoofdzaken van zijn aanbod is, dat de aansprakelijkheid van Jeffo Ray in elk geval beperkt tot 
het bedrag dat in voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Jeffo Ray 
wordt uitgekeerd, althans tot maximaal de som der factuurbedragen ter zake van de 
betreffende opdracht. De polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 
Jeffo Ray is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar. 
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4. Jeffo Ray is niet aansprakelijk voor eventuele schoonmaakkosten welke zijn ontstaan door 
special effecten etc. gebruikt door Jeffo Ray of derden. Ook is Jeffo Ray niet aansprakelijk voor 
eventuele kosten m.b.t. het verwerken van het afval. 

5. Jeffo Ray is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of 
aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen. 

6. Jeffo Ray is slechts aansprakelijk voor directe schade van de Opdrachtgever die rechtstreeks 
voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en indien 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jeffo Ray. Voor gevolgschade, zoals 
winstderving, is Jeffo Ray nimmer aansprakelijk. 

7. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Jeffo Ray beperkt tot maximaal het voor volledige 
uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Jeffo 
Ray. 

8. Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van Opdrachten, zal Jeffo Ray steeds de nodige 
zorgvuldigheid in acht nemen. Jeffo Ray is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van 
tekortkomingen van deze derden, voor zo ver de wet dit toelaat. Jeffo Ray gaat ervan uit en 
bedingt zo nodig bij deze, dat elke Opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. 

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever 
 

1. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Jeffo Ray ter beschikking 
worden gesteld, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer 
aan Jeffo Ray op te leveren. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel of 
diefstal, moeten door Opdrachtgever aan Jeffo Ray worden vergoed. 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen, doen en nalaten van de bezoekers van 
een krachtens een Overeenkomst door Jeffo Ray georganiseerd of uitgevoerd evenement. 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele schade die Jeffo Ray als gevolg van dit 
handelen, doen en nalaten van de bezoekers eventueel zal lijden. 

3. Jeffo Ray is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvolledige vergunningen, eventuele 
kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend. De Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige 
en benodigde vergunningen. 

4. Schade aan Jeffo Ray’s apparatuur door Opdrachtgever en/of derden van de Opdrachtgever, 
worden geheel verhaald op de Opdrachtgever en deze is geheel en compleet aansprakelijk voor 
deze schade. Opdrachtgever gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij aangaan 
Overeenkomst, zover het dwingend recht dit toelaat.  

 
Artikel 9: Overmacht 
 

1. Jeffo Ray is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever 
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
onvoorzien, waarop Jeffo Ray geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jeffo Ray niet in 
staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jeffo Ray of van 
derden daaronder begrepen. 
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3. Jeffo Ray heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die 
(verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jeffo Ray zijn verbintenis 
had moeten nakomen. 

4. Jeffo Ray heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan een maand duurt, dan is zowel de 
Opdrachtgever als Jeffo Ray gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van de geleden schade aan Opdrachtgever. Indien boevenbedoelde situatie intreedt 
als de Overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Jeffo Ray het recht om het reeds 
nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te 
voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomt. 

5. De Opdrachtgever heeft na de mededeling, dat sprake is van overmacht aan de zijde van Jeffo 
Ray, het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. 

6. Jeffo Ray is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij zijn leveranciers, de 
postdienst of telefoondienst of stroomuitval. 

 
Artikel 10: Prijzen 
 

1. Indien de kostprijs van Jeffo Ray wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen 
van omzetbelasting, premies, sociale verzekeringen, loonbelasting of ander overheidsheffingen, 
dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Jeffo Ray gerechtigd deze wijzigingen door 
te belasten aan Opdrachtgever. 

2. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt op de factuurdatum van Jeffo Ray de 
geldende dagkoers gehanteerd. Jeffo Ray zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor, meubilair, rekwisieten en diverse 
apparaten (met uitzondering van corporatie aankleding) zijn huurprijzen en deze zaken blijven 
eigendom van Jeffo Ray. 

 
Artikel 11: Verantwoordelijkheden Opdrachtgever 
 

1. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die 
benodigd zijn voor uitvoering van een Overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten 
van auteursorganisatie Buma, en Sena welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van de 
uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen, doen en nalaten van de bezoekers 
van een krachtens een Overeenkomst door Jeffo Ray georganiseerd of uitgevoerd optreden.  

3. Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een 
optreden te garanderen, is Jeffo Ray gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen 
doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een 
schadevergoeding of korting op de met Jeffo Ray overeengekomen prijs. 

4. Indien de Dienst alleen een DJ of een DJ met lichtenset betreft, dient de Opdrachtgever zelf zorg 
te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende 
verstaan: 
a. Een werkende geluid set, minimaal bestaande uit twee luidsprekers, een versterker en alle 

bekabeling, van één van de volgende merken: Electro Voice, JBL, D&B, HK-audio, Dynacord, 
Nexo, TurboSound of Behringer. Andere merken uitsluitend in overleg. 

b. Twee enkele of een dubbele cd-speler, voorzien van "pitch control" (snelheidsregeling), 
handmatige cue en snelstart van het merk Pioneer. Andere merken uitsluitend in overleg. 
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c. Een mengpaneel met minimaal viervoudige toonregeling (excl. microfoon ingang) alsmede 
gain regeling van het merk Pioneer. Andere merken uitsluitend in overleg. 

d. Mogelijkheid tot aansluiten headphone en microfoon. 
e. Voor enkele Dienst gelden aanvullende eisen. 

5. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 
220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag 
niet meer dan 5 meter van de plaats van Opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te 
zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door 
Opdrachtgever worden vergoed. Jeffo Ray kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de 
gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. 

6. Indien de Dienst een podium nodig heeft dient Opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen. 
7. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter 

bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of 
obstakels zoals trappen bevat dient Opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee personen om 
mee te helpen, zowel voor als na het optreden. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden hier 
achteraf extra kosten voor in rekening gebracht. 

8. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de Opdrachtgever hiervoor zorg dragen. 
9. Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient Opdrachtgever te zorgen 

voor minimaal twee consumpties (bestaande uit drank en etenswaren) per uur per hulppersoon. 
10. Indien gewenst dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor 

maximaal drie hulppersonen per Dienst, tenzij anders vermeld. In dat geval zal dit door Jeffo Ray 
vooraf worden aangegeven. 

11. Jeffo Ray is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximum 
aantal decibel aan geluid. 

12. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de 
Opdrachtgever direct de DJ in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen. 

13. Jeffo Ray en/of de DJ is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake 
overlast de Opdracht te annuleren of op te schorten. 

14. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 11 niet 
voldaan wordt, kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de Overeenkomst door de 
Opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade van Opdrachtgever op Jeffo Ray. 

 
Artikel 12: Facturen en betaling 
 

1. De Opdrachtgever dient de facturen van Jeffo Ray dan wel hetgeen hij uit hoofde van ontbinding 
zoals omschreven in artikel 6 aan Jeffo Ray verschuldigd is binnen veertien dagen na 
dagtekening integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.  

2. Jeffo Ray is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde 
vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 

3. Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een Overeenkomst door Jeffo Ray uit te voeren 
optreden uit te stellen of te annuleren. 

4. Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende 
voorwaarden, waarbij Opdrachtgever verplicht is de door Jeffo Ray gemaakte kosten in verband 
met Opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de Overeenkomst 
vermelde uitkoopbedrag:  
a. In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 

10% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. 
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b. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 14 dagen voor de 
productiedatum, minimaal 50% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. 

c. In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 14 dagen en 7 dagen voor de 
productiedatum, minimaal 75% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding. 

d. In geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de productiedatum, 100% van dat 
uitkoopbedrag. 

5. Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Jeffo Ray zijn 
betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen 
hij eventueel van Jeffo Ray te vorderen heeft. 

6. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan Jeffo 
Ray verschuldigde hoofdsom. 

7. Indien de kostprijs van Jeffo Ray wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen 
van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, 
dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Jeffo Ray gerechtigd deze wijzigingen door 
te belasten aan Opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op 
de factuurdatum van Jeffo Ray geldende dagkoers gehanteerd. 

8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten waaronder de wettelijke renten, kosten krachtens wet en 
kosten ter voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00 exclusief 
BTW. 

9. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de 
Opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgt. De Opdrachtgever vrijwaart Jeffo Ray en de 
door deze ingeschakelde DJ voor hetgeen uit vermelde hoofde aan Buma/Stemra- en/of Sena 
gelden dient te worden voldaan. 

 
Artikel 13: Tekortkomingen Opdrachtgever 
 

1. Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen 
uit een Overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan Jeffo Ray een 
direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die Overeenkomst, 
zulks onverminderd het recht van Jeffo Ray om daarnaast volledige schadevergoeding te 
verlangen. 

2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Jeffo Ray in het kader van een toerekenbare 
tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens deze tekortkoming door 
Opdrachtgever aan Jeffo Ray worden vergoed. 


