
 
  
 
 
 
 

 

Algemene voorwaarden ten behoeve van evenementbewaking 

Artikel 1 algemeen 

1.1 Bijgaande algemene voorwaarden zijn automatisch van kracht bij akkoord offerte tenzij anders 

overeengekomen en schriftelijk vastgelegd in offerte, eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden 

dient altijd in overleg met Reddingsbrigade Drachten te gebeuren. 

Artikel 2 uitvoering 

2.1 De uitvoering komt ter verantwoordelijkheid van Reddingsbrigade Drachten en deze geeft hierin 

zelfstandig invulling aan tenzij door de opdrachtgever expliciet (bij voorkeur vooraf) andere invulling 

opgedragen wordt waarbij geen onduidelijkheid ontstaat en/of waarbij wetten regels of veiligheid in het 

beding komen.  

2.2 Reddingsbrigade Drachten beheerst kennis en ervaring over het veilig inrichten van evenementen en 

zal daarin een adviserende rol innemen. Wanneer adviezen met betrekking tot veiligheid niet voldoende 

worden overgenomen behoud Reddingsbrigade Drachten de rechten het evenement niet te voorzien van 

mens en materieel. 

2.3 Vergunning betreffende de bereikbaarheid te water en waterkant dienen door de opdrachtgever te 

worden verzorgd, beperkte bereikbaarheid dient zo snel mogelijk vermeld te worden om problemen te 

voorkomen. 

2.4 Aangevraagde benodigde (parkeer of vaar) vergunningen dienen overlegd te worden aan de 

daarvoor benodigde eenheden te water of ter land. 

2.5 Opdrachtgever wordt geacht verzekerd te zijn voor de risico’s die gepaard gaan met de uitvoering 

van het evenement. 

Artikel 3 mens en materiaal 

3.1 De lifeguards van Reddingsbrigade Drachten zijn door het bestuur bevoegd en bekwaam verklaard 

en hebben hiervoor een of meerdere erkende diploma’s dienen te behalen. 

3.2 De geleverde materialen van Reddingsbrigade Drachten zijn in deugdelijke staat en zijn ingericht 

voor hulpverlening te water. 

3.3 Alle opvarenden van reddingsbrigadevaartuigen zijn verplicht een reddingsvest te dragen, deze 

zullen door de lifeguards verzorgd worden. Meevaren dient dus vooraf gemeld te worden zodat voldoende 

materiaal aanwezig is.  

Artikel 4 overmacht 

4.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, voorzien en onvoorzien, waardoor 

Reddingsbrigade Drachten niet in staat is om zijn verplichting geheel of te dele na te komen en die niet aan 

Reddingsbrigade Drachten kunnen worden toegerekend.  

4.2 Onder overmacht worden in ieder geval begrepen extreme weersomstandigheden alsmede vormen 

van (dreigend) gevaar en de van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigende 

gevaar af te wenden of te beperken.  



 
  
 
 
4.3 Onder overmacht wordt tevens begrepen de situatie waarbij de reddingseenheden van de Nationale 

Reddingsvloot op gezag van Reddingsbrigade Nederland worden opgeroepen voor inzet bij een (dreigende) 

watersnoodramp.  

4.4 In geval van overmacht is Reddingsbrigade Drachten zonder rechtelijke tussenkomst bevoegd de 

uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, zonder dat er voor Reddingsbrigade 

Drachten een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.  

4.5 Indien Reddingsbrigade Drachten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn 

verplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst naar 

verhouding te betalen. 

Artikel 5 annulering 

5.1 Onder annulering wordt verstaan het afzeggen van een evenement na het overeenkomen van een 

opdracht, of opschorting van meer dan 3 maanden. 

5.2 Annulering dient te allen tijde zo spoedig mogelijk te worden gemeld zodat voorbereidende of 

uitvoerende werkzaamheden gestaakt kunnen worden. 

5.3 Kosten bij annulering zullen volgens onderstaand schema worden doorbelast: 

Periode annulering voor aanvang evenement Percentage doorbelast offertebedrag 

7 dagen of korter 100% 

14 dagen of korter 75 % 

28 dagen of korter 50 % 

Meer dan 28 dagen 0 % 

Doorbelaste kosten worden gebruikt voor omzetderving.  

Artikel 6 offerte en betaling 

6.1 Offertes zijn vrijblijvend tot mondeling akkoord en/of getekend retour en 30 kalenderdagen geldig 

na opsteldatum 

6.2 Indien Reddingsbrigade Drachten gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet 

volledig aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, is Reddingsbrigade Drachten gerechtigd zekerheid te 

verlangen door vooruitbetaling van de prijs te eisen. Dit zal worden vastgelegd in de offerte. 

6.3 Betaling wordt voldaan na het ontvangen van de factuur binnen 14 dagen volgens offerte en op 

factuur vermelde bankrekening. 


