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Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

• Opdrachtgever: de contractspartij van Goudplek en huurder/gebruiker van de ruimte.  
• De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Goudplek. 

 
Artikel 2. Werkingssfeer 
De dienstverlening van Goudplek in Gouda is gericht op verhuur van een bijzondere vergaderlocatie en het zo 
compleet mogelijk faciliteren van zakelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, brainstormsessies, trainingen, 
workshops, presentaties en/of evenementen zoals in de overeenkomst staat omschreven. Deze algemene 
voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst welke door Goudplek 
wordt verstuurd. Mondelingen toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor 
zover deze door Goudplek schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Artikel 3. Ruimtehuur 
Het huren van Goudplek kan per dag(deel). Een dagdeel is: 

• Ochtend: 8.30 – 12.30 uur 
• Middag: 13.00 – 17.00 uur 
• Avond: vanaf 17.30 uur 

 
Mocht de bijeenkomst langer duren dan de gereserveerde dagdelen, dan is het mogelijk in overleg en 
uiteraard op basis van beschikbaarheid, de ruimte tegen een toeslag langer te gebruiken. De huurprijs van de 
ruimte is inclusief het gebruik van tv-scherm, flipover, videoconferentiesysteem, geluid, wifi, airco, geurbar en 
vergaderbenodigdheden zoals pennen, notitieblokken en post-its. 
 
Artikel 4. Prijzen en betaling 
Alle op de website www.goudplek.nl genoemde prijzen zijn exclusief btw. Facturatie zal daags nadat de 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden geschieden, inclusief eventuele nacalculaties. De betaaltermijn is 14 dagen 
na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling zijn wettelijke rente, de buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/huurder. 
 
Bij grote evenementen is Goudplek gerechtigd een voorschot ter grootte van de vaste kosten in rekening te 
brengen. Deze voorschotfactuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. 
 
Artikel 5. Optie en reserveren 
Een optie kan vrijblijvend worden geplaatst. Indien de optie nog niet is omgezet in een definitieve reservering 
en er zijn andere geïnteresseerden in de betreffende datum, dan zal Goudplek contact opnemen en vragen of 
opdrachtgever/huurder de optie definitief wil maken. Opdrachtgever zal dit binnen 24 uur kenbaar moeten 
maken. 
 



	

Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als opdrachtgever de ondertekende offerte voor 
akkoord per e-mail aan Goudplek stuurt. Na ontvangst van de getekende offerte is de boeking definitief en 
ontvangt huurder hiervan een bevestiging. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Goudplek 
heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of e-
mail) kan geschieden. 
 
Artikel 6. Annuleren 
Indien opdrachtgever/huurder een bevestigde reservering wil annuleren, geldt het volgende: 

• Annuleringen dienen per e-mail te geschieden 
• Het annuleren van een optie is kosteloos 
• Bij annulering op minder dan 10 dagen en meer dan 6 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is 60% 

van het totaalbedrag van de offerte (definitieve bevestiging) verschuldigd. 
• Bij annulering op minder dan 6 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van 

het totaalbedrag van de offerte in rekening gebracht. 
• Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats. 

 
Artikel 7. Wijzigingen aantal deelnemers 
De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte. Indien er een wijziging in 
het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Geef 
eventuele correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per e-mail. Vermindering of 
toename van de groepsgrootte kan tot 4 dagen voor aanvang van de verhuur kosteloos worden 
doorgegeven. Bij het verschijnen van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, 
worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in 
rekening gebracht. Het door de locatie vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarbij bepalend.	 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
Goudplek is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies van materialen, 
apparatuur en andere eigendommen die door deelnemers in de ruimte zijn geplaatst. Goudplek aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van deelnemers en/of derden die van de 
gehuurde ruimte gebruik maken noch voor de resultaten of het inhoudelijk verloop van de bijeenkomst en/of 
presentatie. Goudplek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 
Artikel 9. Schade 
Opdrachtgever/huurder zal de ruimte op het overeengekomen tijdstip verlaten en in ordelijke staat 
achterlaten. Er mag niets op welke wijze dan ook aan muren, wanden e.d. worden bevestigd of geplakt. 
Schade die door gebruiker aan het gebouw, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door 
Goudplek op kosten van opdrachtgever/gebruiker worden hersteld. In Goudplek en op de buitenplaats mag 
niet worden gerookt. 
 
Artikel 10. Overmacht 
Goudplek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als 
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Goudplek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goudplek niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer begrepen: extreme weersomstandigheden; 
overstromingen; diefstal; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden 
inbegrepen; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; 
branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; overheidsmaatregelen. 
 



	

Artikel 11. Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 
overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Goudplek is wel 
gerechtigd cliënt als referentie te gebruiken op haar website of andere publicaties, tenzij huurder hiertegen 
schriftelijk bezwaar maakt. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen Goudplek en huurder is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. 
Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Goudplek zullen worden 
voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Goudplek 
is gelegen. Alle vorderingen van de opdrachtgever verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij 
zijn ontstaan. 
 
De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van 
alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, 
dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding 
naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 


