
Artikel 1: Definities
(i) "Algemene Voorwaarden": de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden 
‘Zakelijk’ van SAIL Event Partners C.V.;
(ii) "Evenement": het nautisch evenement SAIL Amsterdam 2020;
(iii) "Gasten": alle natuurlijke personen die een Onderdeel van het Evenement 
bijwonen in het kader van of op basis van een Overeenkomst;
(iv)(iv) "Onderdeel van het Evenement": het onder de Overeenkomst gespecificeerde 
en door of namens SEP georganiseerde onderdeel van het Evenement, waaronder 
mede begrepen arrangementen voor een vaartocht met en/of verblijf aan boord van 
een schip;
(v) "Overeenkomst": een overeenkomst tussen SEP en Wederpartij in het kader van 
of verband houdende met een Onderdeel van het Evenement; 
(vi)(vi) "SEP": de commanditaire vennootschap SAIL Event Partners C.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te (1021 KP) Amsterdam aan het Gedempt Hamerkanaal 257, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
60968265;
(vii) "Wederpartij": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee SEP een 
overeenkomst aangaat met betrekking tot de deelname van Wederpartij en Gasten 
aan enig Onderdeel van het Evenement.

ArArtikel 2: Toepasselĳkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle offertes en aanbiedin-
gen van SEP met betrekking tot enig Onderdeel van het Evenement, en (ii) elke 
Overeenkomst tussen SEP en Wederpartij en de daaruit ontstane verbintenissen.
2.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in een Overeenkomst 
om welke reden dan ook nietig is, vernietigd wordt of niet afdwingbaar is, dan tast 
dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. SEP en Wederpartij zullen zich 
in zodanig geval naar redelijkheid inspannen om zo spoedig mogelijk de nietige, ver-
nietigde of niet-afdwingbare bepaling  te vervangen door een rechtsgeldige, 
afdwingbare bepaling die de inhoud en strekking de nietige, vernietigde of 
niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) geeft de volledige 
inhoud weer van de rechten en verplichtingen van SEP en Wederpartij ten aanzien 
van het in de Overeenkomst aangeduide Onderdeel van het Evenement en treedt in 
de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, 
verklaringen of uitlatingen van SEP en Wederpartij tenzij in de betreffende 
OveOvereenkomst nadrukkelijk anders is bepaald. Aanpassingen van of aanvullingen op 
een Overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn opgemaakt en 
door SEP en Wederpartij zijn ondertekend.
3.2 De titels van artikelen, paragrafen en inhoudsopgaven in een Overeenkomst en in 
deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en beogen niet de 
uitleg of interpretatie van de Overeenkomst te beïnvloeden.
3.3 Bijlagen bij een Overeenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit van die 
OveOvereenkomst tenzij in de betreffende Overeenkomst nadrukkelijk anders is 
bepaald.

Artikel 4: Prĳzen en betalingscondities
4.1 Alle tussen SEP en Wederpartij overeengekomen prijzen luiden in euro’s, zijn 
exclusief BTW vermeld en dienen in euro's te worden voldaan, tenzij in de 
betreffende Overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald.
4.2 De betalingstermijn voor onder een Overeenkomst door Wederpartij 
verschuldigde bedragen staat in de Oveverschuldigde bedragen staat in de Overeenkomst vermeld; bij gebreke daarvan is 
de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum. Indien enige betaling door 
Wederpartij van onder een Overeenkomst verschuldigde bedragen niet binnen de 
overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is Wederpartij in verzuim zonder dat 
daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. SEP is gerechtigd vanaf dat moment 
over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen van één (1) procent 
per maand of de wettelijke handelsrente als die hoger is.
4.34.3 Tenzij uitdrukkelijk anderszins in de Overeenkomst neergelegd, is Wederpartij 
niet bevoegd aan haar gefactureerde bedragen in termijnen te voldoen, eenzijdig 
kortingen toe te passen op de door haar verschuldigde bedragen, dan wel op 
enigerlei wijze de door haar aan SEP verschuldigde bedragen onder de Overeen-
komst te verrekenen met bedragen die zij, uit welke hoofde dan ook, van SEP te 
vorderen heeft.

Artikel 5: Verplichtingen Wederpartĳ
5.1 Wederpartij is gehouden alle toepasselijke wetten, regels en overheidsvoor-
schriften, waaronder eventuele voorschriften van het havenbedrijf van Amsterdam 
(Port of Amsterdam), en met name veiligheidsvoorschriften, te allen tijde volledig en 
onverkort in acht te nemen.
5.2 Wederpartij dient de aanwijzingen en instructies van SEP of door SEP 
aangewezen personen ten tijde van het Evenement steeds onverkort op te volgen. 
Wederpartij staat er voor in dat ook de Gasten deze aanwijzingen en instructies 
onverkort opvolgen.
5.3 Wederpartij is gehouden de Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, 
dat de Gasten slechts handbagage van beperkte afmeting (zoals nader door SEP 
kan worden gespecificeerd) bij zich dragen op de terreinen van het Evenement waar 
de Gasten in het kader van de Overeenkomst toegang toe krijgen.
5.45.4 Wederpartij is gehouden de Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, 
dat de Gasten geen verboden middelen of gevaarlijke stoffen (in de ruimste zin van 
het woord) bij zich dragen op terreinen van het Evenement waar de Gasten toegang 
toe krijgen.
5.5 Wederpartij is gehouden de Gasten er op te wijzen, alsmede er op toe te zien, 
dat de Gasten geen huisdieren meenemen op de terreinen van het Evenement waar 
de Gasten toegang toe krijgen.
5.65.6 Indien door Wederpartij of de Gasten in strijd met enige aanwijzing of instructie 
van of namens SEP of enige bevoegde autoriteit wordt gehandeld, kan de toegang 
tot of een verder verblijf op terreinen van het Evenement aan Wederpartij en de 
Gasten worden ontzegd. SEP is in een dergelijk geval tevens gerechtigd de Over-
eenkomst per direct te ontbinden tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
5.7 Wederpartij heeft in geval van een ontzegging van de toegang tot terreinen van 
het Evenement dan wel ontbinding als bedoeld in artikel 5.6 van deze Algemene 
Voorwaarden geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch op 
kwijtschelding van nog te betalen bedragen of anderszins op vergoeding van 
schade of kosten van welke aard dan ook.

Artikel 6: Afgelasting en wĳziging
6.16.1 SEP is te allen tijde gerechtigd om het Evenement dan wel een Onderdeel van 
het Evenement wegens overmacht, vanuit veiligheidsoverwegingen en/of in ver-
band met enige instructie van ter zake bevoegde autoriteiten geheel en al af te 
gelasten of in redelijkheid aan te passen (waaronder, zonder beperking, de verplaat-
sing van het Onderdeel van het Evenement naar een andere locatie of tijdstip). 
Wederpartij maakt in zodanig geval geen aanspraak op restitutie van door haar 
vooruitbetaalde bedragen of vergoeding van enige schade of kosten.
6.2 SEP behoudt zich het recht voor om op nautische of veiligheidsgronden de 
plaats en het tijdstip van uitvoering van haar verplichtingen op grond van een 
Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Onder nautische gronden wordt onder meer 
verstaan de weersomstandigheden, het getij en blokkade van vaarwegen.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
7.17.1 Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit een 
Overeenkomst is SEP gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten.
7.2 Indien Wederpartij, ook na schriftelijke aanmaning met daarin een redelijke 
termijn voor nakoming, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit een termijn voor nakoming, tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit een 
Overeenkomst is SEP gerechtigd de betreffende Overeenkomst zonder rechterlijke 
of arbitrale tussenkomst te ontbinden waarbij SEP tevens aanspraak kan maken op 
vergoeding van de door haar geleden schade.
7.3 SEP is tevens gerechtigd elke Overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale 
tussenkomst te ontbinden op het moment dat tussenkomst te ontbinden op het moment dat Wederpartij in staat van faillissement 
wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd dan wel in het geval 
van stillegging en liquidatie van Wederpartij of indien Wederpartij of een bestuurder 
van Wederpartij beschikkingsonbevoegd wordt verklaard.

Artikel 8: Aansprakelĳkheid
8.1 Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel 8 en behoudens 
voor zover uitdrukkelijk anderszins overeengekomen in de Overeenkomst is de 
aansprakelijkheid van SEP jegens aansprakelijkheid van SEP jegens Wederpartij, op welke grond dan ook:
(a) uitgesloten met betrekking tot (i) gederfde omzet of gederfde winst, (ii) schade 
ten gevolge van de verlies of beschadiging van zaken, en (iii) lichamelijk letsel; en
(b) beperkt tot het mindere van: (i) het totaalbedrag dat door Wederpartij aan SEP 
onder de Overeenkomst is voldaan, of (ii) het bedrag dat onder enige verzekering 
van SEP ten aanzien van de door Wederpartij geleden schade wordt uitgekeerd.  
8.2 De beperkingen van aansprakelijkheid van SEP jegens Wederpartij onder dit 
artikel 8 of onder een Oveartikel 8 of onder een Overeenkomst zijn niet van toepassing indien en voor zover 
(a) de betrokken aansprakelijkheid ziet op schade veroorzaakt door de opzet of 
bewuste roekeloosheid van SEP zelf of (b) de betrokken aansprakelijkheid van SEP 
anderszins niet onder dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijk recht kan 
worden beperkt. 

8.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van SEP jegens Wederpartij onder de 
Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden), zal Wederpartij SEP 
vrijwaren van vorderingen van Gasten of andere derden die verband houden met de 
deelname door Wederpartij of Gasten aan enig Onderdeel van het Evenement. 
8.4 Zaken die zich bevinden op de locatie van het Evenement of Onderdelen van het 
Evenement, in eigendom toebehorend aan Wederpartij of de Gasten, zijn en 
blijven steeds volledig voor blijven steeds volledig voor rekening en risico van de Wederpartij of de Gasten.
8.5 Indien Wederpartij en SEP zijn overeengekomen dat bepaalde verplichtingen uit 
een Overeenkomst zullen worden uitgevoerd door of middels de eigenaren van een 
schip, dan is SEP niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door afwijking van 
de overeengekomen aanvangs- of eindtijd van een Arrangement of de beschikbaar-
heid van een vervangend schip indien het overeengekomen schip wegens voor SEP 
onvoorzienbare omstandigheden niet beschikbaar is.

Artikel 9: Opbouw, demontage en verwĳdering
9.1 Tenzij tussen SEP en Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is 
overeengekomen, vinden alle in het kader van de Overeenkomst door of namens 
\Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden, waaronder opbouw en inrichting van 
zaken, demontage en verwijdering daarvan, plaats voor rekening en risico van 
Wederpartij.
9.29.2 Het terrein van het Evenement dan wel een Onderdeel van het Evenement is 
enkel beschikbaar voor werkzaamheden op door SEP aangewezen dagen en 
tijdstippen.

Artikel 10: Overdraagbaarheid
10.1 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen onder een 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, tenzij SEP 
daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
10.210.2 SEP is steeds bevoegd om, zonder voorafgaande toestemming van 
Wederpartij, haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst aan een derde 
over te dragen of door een derde te doen uitoefenen of vervullen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het Evenement, elk 
Onderdeel van het Evenement, de door SEP bij enig Onderdeel van het Evenement 
gebruikte en/of aan Wederpartij beschikbaar gestelde materialen, de door SEP 
gevoegevoerde merken, logo's, namen, aanduidingen en andere tekens, de Overeenkomst 
en deze Algemene Voorwaarden, en alle informatie, materialen of andere 
resultaten die SEP onder een Overeenkomst levert of anderszins ter beschikking stelt, 
komen uitsluitend toe aan SEP en haar licentiegevers.
11.2 Wederpartij zal de intellectuele eigendomsrechten van SEP te allen tijde 
volledig respecteren en niet anders aanwenden dan noodzakelijk is voor de 
deelname aan het Ondedeelname aan het Onderdeel van het Evenement overeenkomstig de bepalingen van 
de Overeenkomst.
11.3 SEP is te allen tijde bevoegd van het Evenement en van Wederpartij en Gasten 
beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken en deze ter promotie van het 
Evenement openbaar te (doen) maken.

Artikel 12: Dataprotectie
12.1 Voor het doel van dit artikel 12 zullen de begrippen 
"verwerkingsverantwoo"verwerkingsverantwoordelijke", "persoonsgegevens" en "verwerken" de 
betekenis hebben zoals opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (EU 2016/679) en de Nederlandse implementatie daarvan in 
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (gezamenlijk de 
"Toepasselijke Privacywetgeving").
12.212.2 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins in een Overeenkomst bepaald, 
erkennen SEP en Wederpartij dat zij ieder kwalificeren als verwerkingsverantwoorde-
lijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij met betrekking tot elkaar en de 
Gasten verwerken in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst (de 
"Relevante Persoonsgegevens").
12.3 SEP en Wederpartij verklaren dat zij zich bij de verwerking van de Relevante 
Persoonsgegevens zullen gedragen (en ervoor zullen zorgdragen dat elke door hen 
daarbij ingeschakelde hulppersoon zich zal gedragen) in overeenstemming met de 
Toepasselijke Privacywetgeving.
12.4 SEP zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar 
privacyverklaring, waarvan de laatste versie te vinden is op 
[https://www.sail.nl/privacy-beleid/]. 

ArArtikel 13: Toepasselĳk recht en geschillenbeslechting
13.1 Deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst worden beheerst door 
Nederlands recht.
13.2 Elk geschil tussen SEP en Afnemer met betrekking tot, rijzende uit of verband 
houdende met deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, die niet op 
minnelijke wijze kan worden geschikt, zal bij uitsluiting ter berechting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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