Algemene voorwaarden TOON Amsterdam BV
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere verhuring tussen verhuurder en huurder, hierna te noemen:
TOON: de partij die ruimte verhuurt
TOONer: de partij die een ruimte huurt bij TOON Amsterdam bv
Werk: te tonen creatief product, dienst of uitvoering
Koper: bezoeker van TOON die werk van TOONer koopt of entree betaalt voor uitvoering
Overeenkomst
De algemene voorwaarden zijn door het ondertekenen van de overeenkomst, hierna te noemen ‘TOONsheet’,
tussen TOON en TOONer geaccepteerd door beide partijen.
Afspraken die gemaakt zijn in de TOONsheet kunnen afwijken van de algemene voorwaarden en zullen bepalend
zijn.
Aansprakelijkheid
TOON zal gedurende de huurperiode zorgvuldig met het werk of materialen omgaan en het mogelijke doen om
schade te voorkomen. Hierbij geldt: TOON is niet verzekerd tegen schade of diefstal van werk van TOONers.
TOONer is zelf verantwoodelijk voor het eventueel afsluiten van een passende verzekering. Door TOON
veroorzaakte schade aan andere zaken dan het werk van TOONer, vallen onder de WA-verzekering van TOON of
diegene die de schade veroorzaakt heeft.
Het uit te keren bedrag wordt door de verzekeringsmaatschappij bepaald en is leidend.
Financieel
De overeengekomen huurprijs zal door de TOONer uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de afgesproken
huurperiode voldaan zijn. TOON stuurt hiervoor een factuur.
Bij het niet nakomen van deze voorwaarde zal het werk van TOONer niet getoond worden maar gaat wel de
huurperiode in. TOONer is dan verantwoordelijk voor het betalen van de huursom.
TOONer bepaalt zelf de verkoopprijs van het werk of entreeprijs voor een voorstelling. Prijzen in TOON zijn
inclusief 21% of 6% BTW. De prijs wordt zowel in TOON als op de website van TOON gecommuniceerd. TOON
zorgt voor prijskaartje met de betreffende prijs.
Het werk van TOONer wordt door koper(s) afgerekend via de kassa van TOON.
TOON laat na het aflopen van de huurperiode aan TOONer weten voor welk bedrag er werk van TOONer verkocht
is.
Er is een commissie vrije voet van €50,- netto omzet per maand. Bij een netto omzet boven €50,- netto per
maand wordt er 35% commissie berekent.
TOONer factureert vervolgens per mail: post@toon-amsterdam.nl aan TOON het bedrag van de verkopen aan het
volgende adres:
TOON Amsterdam B.V.
t.a.v. Marina Slabbers
Parnassiaveld 131
1115 EL Duivendrecht
Deze factuur dient uiterlijk binnen 3 weken na het bericht van TOON m.b.t. de te factureren verkopen, door
TOON ontvangen te zijn en zal door TOON uiterlijk binnen drie weken aan TOONer betaald worden. Na het
verlopen van deze 3 weken vervalt voor TOONer de mogelijkheid om te factureren.
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TOON
kondigt evenementen aan in de agenda op de TOON website en op de Facebook-pagina van TOON. TOON of
TOONer maakt per evenement een facebook-eventpage aan, welke door TOONer verder onder de aandacht
gebracht dient te worden.
Het werk van TOONer wordt op de website van TOON geplaatst.
Beeld of registratie van het werk van TOONer kan voor communicatiedoeleinden voor TOON gebruikt worden
zonder dat TOON daarvoor enige verplichting aangaat met TOONer.
TOONer
wordt geacht het bij TOON getoonde werk onder de aandacht van het publiek te brengen via de eigen kanalen.
TOON levert TOONer drukwerk om te verspreiden. TOONer draagt zelf zorg voor (re)presentatiemateriaal zoals
display met informatie werk.
Aanleveren en ophalen werk
Transport van het werk van TOONer valt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het werk dient uiterlijk op
de afgesproken datum door TOONer te zijn verwijderd van de gehuurde ruimte en worden meegenomen door
TOONer.
Indien de TOONer het werk later komt ophalen dan de laatste dag van de huurperiode en de huurperiode dus
wordt overschreden, wordt de huurperiode stilzwijgend met steeds één week verlengd.
Het tarief dat dan gehanteerd wordt is €20,- per 1m2 per week of gedeelte van een week.
De te huren TOONplek en wijze van presenteren zal in overleg zijn tussen TOONer en TOON. Indien nodig staat
het TOON vrij om het werk van de TOONer te verplaatsen binnen TOON.
Het werk van TOONer wordt getoond in een openbare ruimte, waar tevens evenementen plaatsvinden, zoals
uitvoeringen, voorstellingen en vergaderingen.
Specifieke voorwaarden gebruik TOONpodium
Voorzieningen uitvoering
TOONer huurt de vloer van TOON en bepaalt in overleg met TOON de opstelling. TOON verzorgt de
publieksservice (garderobe, kaartverkoop aan de deur en online, barverkoop, publieksopstelling).
TOON stelt tegen meerprijs per uitvoering techniek beschikbaar in de vorm van een PA-set, boxen, monitor,
microfoons, standaard en kabels. Deze dient vooraf te worden gereserveerd. TOON beschikt niet over een
verhoogd podium en heeft geen mogelijkheden voor decor. TOONer zorgt zelf voor een technicus voor het
bedienen van geluid en of licht.
Tot 6 weken voor de voorstelling worden er geen kosten berekend. Tussen de 6 en 4 weken wordt er 25% van het
huurbedrag berekend, tussen de 4 en 2 weken is dat 50% en bij 2 weken is dat 100%.
Intellectueel Eigendom
TOONer is eigenaar van het intellectueel eigendom van het te tonen/uit te voeren werk of heeft toestemming van
de eigenaar van het intellectueel eigendom.
TOONer is eigenaar van de auteursrechten van aangeleverd beeldmateriaal of heeft toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten.
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