Algemene voorwaarden reserveringen
Artikel 1 Aanvraag reserveringen
1.1 De reservering dient minimaal 7 werkdagen van te voren worden aangevraagd.
1.2 Voor aanvraag van een ruimte, audio visuele middelen en overige middelen wordt er 1 uur
extra reserveringstijd bovenop de aangevraagde reserveringstijd in rekening gebracht. (dit in
verband met het klaarzetten en opruimen)
Artikel 2 Betaling
2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan LOC+ een rente verschuldigd van 1% per
maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij
wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
Artikel 3 Wijzigingen van de reservering
3.1 De opdrachtgever kan het LOC+ tot 5 werkdagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst
te wijzigen. Indien het LOC+ niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient zij dit zo spoedig
mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
3.2 De opdrachtgever kan tot 5 werkdagen voor aanvang het aantal deelnemers wijzigen.
Artikel 4 Annulering door opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren door middel van een ondertekende brief.
De datum van ontvangst van de brief door LOC+ geldt als annuleringsdatum.
4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van
de reservering, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven:
a. 48 uur van te voren: de huurkosten , de werkzaamheden voor gebouwenbeheer en de
catering.
b. 24 uur van te voren: 100 % van de totale som
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van
het reservering.
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Artikel 5 Annulering door LOC+
5.1 Het LOC+ behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:
a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in
communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare
vervoersmiddelen.
b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen
en ernstige ongevallen
5.2 In geval van annulering door LOC+ wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
Artikel 6 Verplichtingen van LOC+
6.1 Het LOC+ is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen
die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van het LOC+
redelijkerwijs mocht hebben.
Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van het LOC+ om de goede
uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze
waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met het gebouw, de verhuurde ruimte om te gaan op
een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of
deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven
het LOC+ het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. Het LOC+ kan in dit
geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de
opdrachtgever of deelnemer. Het LOC+ heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten
en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
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