ALGEMENE VOORWAARDEN SEVEN HILLS EVENTS B.V.
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.
1. Seven Hills: Seven Hills Events B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zevenheuvelenweg 30, 5048AN
te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75566222.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Seven Hills een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Gast: iedere natuurlijke persoon die in het kader van de Overeenkomst gerechtigd is van de Zaalruimte gebruik te maken, al dan
niet tevens Wederpartij. Onder Gasten worden naast de genodigden tevens andere vanwege de Wederpartij aanwezige derden
begrepen, zoals door de Wederpartij ingeschakelde cateraars en technici.
4. Partijen: Seven Hills en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Seven Hills zich, tegen betaling, jegens de Wederpartij
heeft verbonden tot de terbeschikkingstelling van de Zaalruimte aan de Gasten, inclusief eventuele bijkomende diensten, zoals
cateringdiensten.
6. Zaalruimte: de locatie, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, die in het kader van de Overeenkomst door Seven Hills aan
de Gasten ter beschikking wordt gesteld.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Seven Hills tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere
Overeenkomst als zodanig.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Seven Hills tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Seven Hills is nimmer verplicht een
Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Seven Hills dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle bij de reservering gevraagde gegevens, waaronder haar NAW-gegevens en e-mailadres
in elk geval begrepen, juist en volledig opgeeft. De Wederpartij dient bij de reservering tevens een kopie van haar geldige
legitimatiebewijs te verstekken.
4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Seven Hills de reservering per e-mail aan de Wederpartij heeft bevestigd
en de door Seven Hills gevorderde aanbetaling volledig is voldaan. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen,
bedraagt de aanbetaling € 1.000,- (zegge: duizend euro).
ARTIKEL 4. | AANSPRAKELIJKHEID WEDERPARTIJ VOOR GASTEN & ONBEVOEGDEN
De Wederpartij is jegens Seven Hills aansprakelijk voor de nakoming door alle Gasten die in het kader van de Overeenkomst van
de Zaalruimte gebruik maken, van de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder het bepaalde
in deze algemene voorwaarden mede begrepen. Vorenstaande geldt onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid van de
individuele Gasten.
ARTIKEL 5. | ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. Tot drie maanden vóór de geboekte datum is de Wederpartij gerechtigd de reservering te verplaatsen naar een andere voor
Seven Hills beschikbare datum en/of tijd. Indien een nieuwe datum en/of tijd is overeengekomen, is de Wederpartij € 50,- (zegge:
vijftig euro) administratiekosten verschuldigd.
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2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert tot drie maanden vóór de geboekte datum, is de Wederpartij 50% van de
overeengekomen totaalprijs verschuldigd. In geval van latere annulering blijft de Wederpartij de volledige overeengekomen
totaalprijs verschuldigd. Seven Hills kan in het voordeel van de Wederpartij van vorenstaande afwijken, doch is daartoe nimmer
verplicht.
ARTIKEL 6. | VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
1. Op de dag van de boeking is de Zaalruimte voor de Gasten toegankelijk tussen 14:00 en 01:00 uur, tenzij uitdrukkelijk en
Schriftelijk is overeengekomen dat de Zaalruimte eerder beschikbaar is. Om 01:00 uur dient de gelegenheid waarvoor de
Zaalruimte beschikbaar is gesteld, te worden beëindigd en dient de muziek te zijn uitgezet. Vervolgens dienen de Gasten de
accommodatie binnen een redelijke termijn te verlaten. Het is Gasten niet toegestaan om de Zaalruimte buiten de
overeengekomen uren te betreden.
2. De Zaalruimte dient in de oorspronkelijke staat te zijn gebracht na afloop van de gelegenheid waarvoor de Zaalruimte
beschikbaar is gesteld.
3. De Gasten zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Zaalruimte, het gebruik van de Zaalruimte en de
daarin aanwezige goederen. De Gasten zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen van het aanwezige technische personeel
en/of de leidinggevende van Seven Hills. De Wederpartij is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de ongeoorloofde
gedragingen van Gasten, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Gast.
4. Iedere Gast zal de in en om de Zaalruimte beschikbare goederen uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze
goederen zijn bestemd en is, behoudens normale slijtage en onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Wederpartij,
jegens Seven Hills aansprakelijk voor de eventuele schade daaraan ontstaan als gevolg van een aan de Gast toerekenbare
omstandigheid. Voorts is de Gast, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Wederpartij, jegens Seven Hills
aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan, als gevolg van een aan de Gast toerekenbare omstandigheid, aan de onroerende
zaken en aanhorigheden behorende tot de Zaalruimte.
5. Eventuele schade aan (on)roerende zaken en aanhorigheden behorende de Zaalruimte dient onmiddellijk gemeld te worden
aan Seven Hills. Seven Hills maakt aanspraak op vergoeding van de betreffende schade, tenzij de Wederpartij aantoont dat het
ontstaan van de schade niet is te wijten aan haar schuld of aan die van een Gast.
6. Het is verboden te parkeren voor de ingang, de voorzijde en zijkant van de accommodatie. Het laden en lossen van goederen
dient plaats te vinden vanaf de daarvoor bestemde zijingang met toegang naar de opslagruimte en keuken.
7. Seven Hills informeert de Wederpartij over de geldende noodprocedure. De Wederpartij zal een verantwoordelijke aanstellen
die zorgdraagt voor het evacueren van de Gasten in geval het brandalarm af mocht gaan.
8. Het is verboden om de aanwezige vluchtwegen en nooduitgangen te blokkeren. Voorts mogen Gasten niet op de trappen zitten
in verband met de nodige doorgang bij calamiteiten en dienen de aanwezige brandblusmiddelen voortdurend optimaal
toegankelijk te zijn.
9. Het opbouwen van technische installaties in de Zaalruimte is uitsluitend toegestaan onder begeleiding van technisch personeel.
10. De Wederpartij staat ervoor in dat de eventuele door de Wederpartij ingeschakelde cateraar op de hoogte is van de
kwaliteitseisen en hygiënevoorschriften die in de horecabranche van toepassing zijn. Seven Hills is niet aansprakelijk voor
(letsel)schade veroorzaakt door fouten of tekortkomingen van de eventueel door de Wederpartij ingeschakelde cateraar.
11. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan het interieur of exterieur, ook niet indien deze ongedaan gemaakt
zouden kunnen worden.
12. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is het niet toegestaan vuurwerk mee te brengen en af te steken.
Indien en voor zover is overeengekomen dat wel vuurwerk mag worden afgestoken, geschiedt dit uitsluitend in
overeenstemming de afspraken die in dat kader met de leidinggevende van Seven Hills worden gemaakt.
13. Het is niet toegestaan om in de Zaalruimte te roken.
14. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Zaalruimte door te verhuren aan een derde of voor andere doeleinden te gebruiken
dan voor de gelegenheid waarvoor de Zaalruimte is gereserveerd.
15. In geval van overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is Seven Hills, tenzij deze maatregel niet in verhouding
staat tot de overtreding, gerechtigd de betreffende Gast(en) met onmiddellijke ingang uit de Zaalruimte en van de
accommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat aanspraak wordt gemaakt op enige compensatie.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. Seven Hills is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, epidemieën, pandemieën, intrekking van de exploitatievergunning door de gemeente,
brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in
apparatuur of programmatuur van Seven Hills of derden.
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2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen
gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Seven Hills bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst
heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als
ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. De overeengekomen prijs is, tenzij anders vermeld, inclusief de basisdecoratie, waaronder een podium, gedekte tafels, zijden
bloemen, schoonmaakkosten betreffende normale bevuiling en gastvrouw. Bij de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van
consumpties.
2. Voorts is bij de prijs inbegrepen de verwijdering van tweemaal 240 liter afval. In geval deze hoeveelheid wordt overstegen, is de
Wederpartij daarvoor € 50,- (zegge vijftig euro) aan Seven Hills verschuldigd. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij
de hoeveelheid verwachte afval af te stemmen met de eventueel door de Wederpartij ingeschakelde cateraar.
3. Naast de huurprijs wordt de overeengekomen borg aan de Wederpartij in rekening gebracht. Eventuele schade waarvoor de
Wederpartij jegens Seven Hills aansprakelijk is krachtens de wet of de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene
voorwaarden mede begrepen, wordt met de borg verrekend. Indien deze schade de borg overstijgt, is de Wederpartij voor het
meerdere onverkort aansprakelijk.
4. Gebruik van de aanwezige keuken wat betreft het opwarmen van voedsel en/of eventueel gebruik van de afwasvoorzieningen,
is slechts mogelijk tegen betaling van de uitdrukkelijk overeengekomen extra kosten. In geval de keuken tevens wordt gebruikt
om te koken, geldt daarvoor een aanvullend tarief, welk tarief tevens uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
5. Betaling van het na de aanbetaling nog openstaande restant, dient te geschieden uiterlijk 14 dagen vóór de datum van de
gelegenheid waarvoor de Zaalruimte beschikbaar wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Seven Hills aangewezen wijze.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim
van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente
verschuldigd. Vorenstaande geldt onverminderd het wettelijke recht van Seven Hills om de Overeenkomst te ontbinden.
8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij
verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID VAN SEVEN HILLS & VRIJWARING
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien,
alsmede een andere omstandigheid die niet aan Seven Hills kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen (letsel)schade
als gevolg van fouten of tekortkomingen van eventuele door de Wederpartij ingehuurde technici en cateraars.
2. Seven Hills is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen van Gasten. Voorts is Seven Hills niet aansprakelijk voor letsel of bedrijfsongeval betreffende de door de
Wederpartij ingeschakelde derden, zoals technici en cateraars, alsmede hun personeel.
3. De aansprakelijkheid van Seven Hills is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Seven Hills betrekking heeft, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van Seven Hills nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de
door Seven Hills afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele
eigen risico van Seven Hills dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
4. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de in het kader van de
Overeenkomst door Seven Hills aangeboden diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de
veronderstelde tekortkoming niet binnen 14 dagen na afloop van het evenement waarvoor de Zaalruimte beschikbaar is gesteld,
Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Seven Hills.
5. De Wederpartij vrijwaart Seven Hills van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Gasten mede
begrepen) voor schade waarvan de oorzaak aan de Wederpartij of Gasten toerekenbaar is. Indien Seven Hills uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Seven Hills zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Seven Hills, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Seven Hills en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de Wederpartij.
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ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om geschillen in
onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover toepasselijke dwingende wetgeving daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt,
wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Seven Hills aangewezen om van
eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
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