
 

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden Covid-19 

 

Annulering door overmacht zonder verplaatsing  
(Overmacht is in deze dat, vanuit de overheid, het evenement in generlei vorm georganiseerd mag worden.) 

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden: 

- Alle daadwerkelijke gemaakte uren tegen een tarief van € 55,- excl. BTW  

- De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan visuals, meubel of decoratiestukken enz.  

- De kosten van vastgelegd personeel  

- De kosten van vastgelegd inhuur materiaal  

 

Annulering door overmacht met verplaatsing naar een datum gelegen binnen het jaar  
(Overmacht is in deze dat, vanuit de overheid, het evenement in generlei vorm georganiseerd mag worden.) 

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden: 

- Alle daadwerkelijk gemaakte uren tegen een tarief van € 55,- excl. BTW  

- De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan visuals, meubel of decoratiestukken.  

- De kosten van vastgelegd personeel  

- De kosten van vastgelegde inhuur materiaal 

 

Hierbij geldt dat wij de bovenstaande kosten van vervaardigd maatwerk als korting in mindering brengen op de 

projectprijs van het evenement op de nieuwe datum.  

 

Annulering met Covid-19 als reden, zonder verplaatsing, waarbij het evenement, wellicht met een 

aanpassing, gewoon georganiseerd mag worden 

 

In dit geval gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden. 

 

Annulering met Covid-19 als reden, met verplaatsing, waarbij het evenement, wellicht met een aanpassing, 

gewoon georganiseerd mag worden  

 

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden: 

- Alle daadwerkelijk gemaakte uren tegen een tarief van € 55,- excl. BTW 

- De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan visuals, meubel of decoratiestukken enz.  

- De kosten van vastgelegd personeel  

- De kosten van vastgelegde inhuur materiaal 

- 40% van de overige materiaalkosten excl. bovenstaande kosten voor maatwerk.  

 

Hierbij geldt dat wij 50% van bovenstaande materiaalkosten als korting in mindering brengen op de projectprijs 

van het evenement op de nieuwe datum. Deze korting zal verhoudingsgewijs t.o.v. de projectprijs worden 

berekend.  


