Huur- en Arbeidsvoorwaarden Eventix B.V.

HUUR- EN ARBEIDSVOORWAARDEN
DE PARTIJEN:
1. De rechtspersoon die Eventix B.V. in dienst neemt om ten behoeve van hem specifieke
verhuur en detacheringsactiviteiten te verrichten welke rechtsgeldig vertegenwoordigd is en
hierna te noemen “Organisator”;
en
1. Eventix B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het adres Horsten 1
(5612AX Eindhoven), ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder registratienummer 64925536, welke rechtsgeldig vertegenwoordigd is en
hierna te noemen “Eventix”;
Organisator en Eventix worden afzonderlijk tevens genoemd “Partij” of gezamenlijk “Partijen”.
OVERWEGENDE DAT:
(a) Organisator aan Eventix ook een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten
(hierna: de “Opdracht”), één en ander conform de tussen Partijen gesloten overeenkomst op
basis van de Algemene Voorwaarden Eventix B.V. (hierna: het “Contract”);
(b) Organisator via eventix apparatuur wil huren, en/of personeel wil afnemen om scan/registratie
activiteiten uit te voeren;
(c) Evenement plaatsvindt in de BENELUX.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1

Definities

1.1

Partijen hanteren in deze Overeenkomst de onderstaande duidingen, afkortingen en definities
(in willekeurige volgorde):

Scanner

Door Eventix geleverde smartphone welke in staat is
tickets te scannen. Een scanner moet verbonden zijn met
het internet om te kunnen synchroniseren. Scanners van
Eventix worden geleverd met simkaart om zo een 3G of
4G verbinding te maken.

Personeelslid

De persoon die in opdracht van Organisator namens
Eventix naar een locatie gaat. Dit kan zijn een entreemanager of een scan-medewerker

Scan-medewerker

Iemand die kan worden ingezet om tickets te scannen aan
de entree. Een scan medewerker heeft zijn eigen
scanner.

Entree-manager

Een medewerker van Eventix, die ervaring heeft met het
werken bij entree’s. Entree managers kunnen worden
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ingezet bij het oplossen van problemen met tickets of als
tweedelijns support voor scan-medewerkers. Entree
managers kunnen niet worden ingezet als scanmedewerker.

2

Verplichtingen Organisator en Eventix

2.1

Organisator heeft de mogelijkheid om scanners en/of personeel af te nemen bij Eventix. Echter
eventix is niet verplicht aan een aanvraag van Organisator te voldoen. Het kan namelijk zo zijn
dat er om verscheidene redenen geen beschikbaarheid is van scanners/personeel.

2.2

Organisator doet tenminste 14 dagen voorafgaand aan het evenement waar scanners en/of
personeel voor gewenst is een aanvraag via de mail. Eventix heeft 7 dagen tijd hierop te
reageren.

2.3

Organisator is verantwoordelijk voor het zorgen voor een internetverbinding van de scanners.
Wel geeft Eventix de scanners uitgerust met simkaarten, waarmee Eventix Organisator
tegemoetkomt in deze verantwoordelijkheid. Toch raadt Eventix Organisator aan om ten
alletijde te zorgen voor een stabiel wifisignaal met internetverbinding binnen het bereik van de
entree waar de scanners zullen worden gebruikt.

2.4

Organisator zorgt ervoor dat gehuurde scanners zo snel mogelijk na het evenement worden
teruggestuurd naar Eventix.

3

Levering

3.1

Eventix heeft de mogelijkheid om bij de afname van scanners door Organisator deze per post
aan Organisator te versturen. Eventuele kosten kan Eventix bij Organisator in rekening
brengen.

3.2

Organisator zorgt voor de retourzending van de geleverde scanners, eventuele kosten die
hierbij komen kijken (e.g. benzinekosten, verzendkosten) zijn voor rekening van Organisator.

4

Personeel

4.1

Organisator draagt zorg voor het behandelen van het Eventix personeel volgens de in
Nederland geldende arbeidsnormen.

4.2

Organisator verklaart aan Eventix dat eventix-personeel en apparatuur, actief op locatie van
Organisator, valt onder de evenementen-verzekering van Organisator.

5

Kosten

5.1

Eventix rekent Organisator onderstaande kosten ex BTW voor het leveren van scanners en
personeel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Materiaal
Scanner + Powerbank
4G router

EUR 45,00 per dag
EUR 95,00 per dag

Personeel
Scan-medewerker
Entree-manager

EUR 25,00 per uur
EUR 45,00 per uur
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5.2

Wanneer er minder dan 14 dagen voor een evenement een aanvraag wordt gedaan kan het
zijn dat de prijzen voor scanners/personeel afwijken van wat is afgesproken.

5.3

Voor scanners rekent Eventix aan Organisator een vast bedrag per dag dat de scanners in het
bezit zijn van Organisator.

5.4

Voor personeel rekent Eventix een bedrag per uur dat een personeelslid op locatie van
Organisator is. De kosten voor een entree-manager zijn afwijkend van de kosten van een
scan-medewerker.

5.5

Reiskosten van personeel zijn voor rekening van Organisator. Eventix zal deze na het
evenement berekenen aan de hand van EUR 19ct per kilometer.

5.6

Eventix behoudt zich het recht voor om naar waarde van het geleverde materiaal een deel
van de omzet van Organisator vast te houden als borgsom voor het geleverde materiaal. Dit
bedrag wordt vrijgegeven binnen 14 dagen nadat alle apparatuur geretourneerd is. In het
geval van schade, verlies of diefstal van apparatuur worden de kosten hiervan ingehouden op
de borgsom.
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