
ALGEMENE  CONTRACTVOORWAARDEN 
 

 

1. Door het ondertekenen van een contract verplicht VZW Cirkus in Beweging zich tot het honoreren 

van haar engagement, en verplicht de klant zich tot de organisatie van het geplande evenement en 

tot vergoeding van prestaties van onze artiesten en onze administratie. 

 

 

2. Voor onze organisatie gelden enkel de gegevens vermeld op ons contract. Wijzigingen of 

annulering zijn slechts dan mogelijk wanneer nog geen productiekosten zijn ontstaan, tenzij 

anders vermeld op het contract. Voor productiekosten opgelopen door laattijdige wijzigingen van 

het contract, dit is vanaf minder dan 3 weken voorafgaand aan de geplande datum van prestatie, 

zal de klant een forfait schuldig zijn van minimaal € 25,-. Bij annulering minder dan 15 dagen vóór 

het initiatief rekenen wij 50% van de contractprijs aan. 
 

 

3. De artiesten zijn steeds minstens 30 minuten voorafgaand aan een optreden aanwezig. De 

begeleiders van een workshop zijn minstens 20 minuten vooraf aanwezig. 
 

 

4. Wij plannen nauwgezet onze activiteiten. Vertragingen bij aankomst of vertrek van de artiesten in 

gevallen van overmacht (verkeersopstopping, pech, …) kunnen nooit aanleiding geven tot welke eis 

ook voor schadevergoeding. 
 

 

5. Elke animatie, elke workshop en elk optreden is voor ons een nieuwe uitdaging. Een volledige 

beschrijving van optreden, animatie of circusspel is onmogelijk. Wij maken er werk van ons te 

kunnen aanpassen aan elke nieuwe situatie en er naar best vermogen op in te spelen. De klant zal 

op dit vlak vertrouwen stellen in ons artistiek vermogen. 
 

 

6. De aanvrager van een circusworkshop of stage voorziet in opvang voor de jonge deelnemers in de 

perioden voor en na de workshops, en tijdens de maaltijdpauze. Deze opvang valt niet onder de 

verantwoordelijkheid van onze lesgever. 
 

 

7. De aanvrager moet geen specifiek circusmateriaal voorzien. Indien hij dit wel ter beschikking zou 

stellen, valt dit materiaal niet onder de verantwoordelijkheid van de VZW Cirkus in Beweging. Ook 

voor eventuele ongevallen met de deelnemers kan de VZW Cirkus in Beweging nooit aansprakelijk 

worden gesteld. De VZW is enkel verantwoordelijk voor ongevallen met haar artiesten, tenzij er 

sprake is van inmenging van derden, of falen van het ter beschikking gestelde materiaal. 

Materiaal dat beschadigd wordt of verloren gaat tijdens de activiteit, zal vergoed worden door de 

aanvrager. 
 

 

8. Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, tenzij anders 

vermeld. Eventuele betwistingen moeten binnen 8 dagen na de dag van de prestaties door middel 

van een aangetekend schrijven aan de VZW Cirkus in Beweging kenbaar worden gemaakt. Na deze 

termijn worden geen betwistingen meer aanvaard. 
 

 

9. Voor de behandeling van geschillen omtrent contractuele afspraken en factuur zijn alleen de 

rechtbanken van Leuven bevoegd. 


