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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aristo 

Eindhoven B.V. (hierna te noemen: ARISTO MEETING CENTER), statutair gevestigd te Eindhoven en 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17069309. Deze 

algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 8 mei 2020. 

 

Account: het account dat aangemaakt dient te worden om een Reservering te plaatsen 

via het Platform. 

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden. 

Evenement: een moment waarop de Wederpartij gebruik maakt of kon maken van het 

Gehuurde. 

Gehuurde: de faciliteiten/ruimte waarvoor de Overeenkomst is aangegaan en/of welke 

onderdeel zijn van de Optie, Offerte, en/of (definitieve) Reservering, alsmede 

de gehele onroerende zaak waar deze faciliteit/ruimte onderdeel van 

uitmaakt.  

Offerte: een (schriftelijke) bevestiging van de Optie en/of Reservering van faciliteiten 

en/of diensten van Aristo meeting center. 

Optie: een (schriftelijke) aanvraag van faciliteiten en/of diensten van Aristo meeting 

center door de Wederpartij welke - behoudens andersluidende afspraken - 

na verloop van een periode van dertig (30) dagen van rechtswege komt te 

vervallen. 

Overeenkomst: de schriftelijke aanvaarding door Aristo meeting center van een Reservering 

middels een Offerte, en/of de (schriftelijke) aanvaarding van een Optie door 

Aristo meeting center middels een (definitieve) Offerte. 

Platform: de website en/of software die door de Wederpartij wordt gebruikt voor een 

Reservering. 

Reservering: een schriftelijk en/of mondeling aanbod, waaronder maar niet beperkt tot 

een aanbod via het Platform, voor de reservering van de faciliteiten en/of 

diensten van Aristo meeting center. 

Wederpartij: de opdrachtgever, de (rechts)persoon en/of vennootschap tot wie een 

aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt 

gebracht. 

 

Artikel I ALGEMEEN  

1. Op alle Opties, Reserveringen, Offertes, Overeenkomsten en het gebruik van het Platform zijn 

uitsluitend deze Algemene voorwaarden (de voorwaarden van Aristo meeting center is te vinden 

op www.Aristo.nl) van toepassing. Afwijkende afspraken zijn enkel geldig indien deze schriftelijk 

zijn overeengekomen. Verwijzingen door de Wederpartij naar eigen algemene voorwaarden 

binden Aristo meeting center niet. De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij 

gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2. De Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al hetgeen door Aristo meeting center 

boven het eerder overeengekomene wordt verricht en/of geleverd (meerwerk).  
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3. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene 

voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of 

Algemene voorwaarden niet in de weg. Aristo meeting center en de Wederpartij zullen in overleg 

treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene 

voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de 

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.  

 

Artikel II AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST  

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een op ondergeschikte punten van 

de Offerte van Aristo meeting center afwijkende aanvaarding door de Wederpartij Aristo meeting 

center niet. De Overeenkomst komt in dat geval conform de Offerte van Aristo meeting center tot 

stand, tenzij de Wederpartij binnen 8 (acht) dagen na datum van de Offerte haar eventuele 

bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. 

2. Op verzoek van de Wederpartij kan Aristo meeting center geheel vrijblijvend aan de Wederpartij 

een Optie op het Gehuurde verlenen. Aristo meeting center verstrekt alsdan een Offerte met 

vermelding van de geldigheidsduur van deze Optie, alsmede met vermelding van de kosten welke 

verbonden zijn aan het niet gebruik maken van de Optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 

dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Wederpartij 

niet vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de Optie aan Aristo meeting center schriftelijk 

kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de Optie, vervalt deze. Indien de Wederpartij 

de Offerte van de Optie aanvaardt komt op het moment van aanvaarding de Overeenkomst met 

Aristo meeting center tot stand. 

3. Offertes zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven, kleuren en 

overige informaties in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van Aristo 

meeting center dienen slechts ter globale aanduiding van het Gehuurde, te verrichten diensten 

en werkzaamheden, en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.  

4. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot uitvoering door Aristo meeting center 

van een gedeelte van het overeengekomene tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het 

geheel opgegeven prijs.  

5. Indien (een gedeelte van) de prijs van de Overeenkomst afhankelijk is gesteld van het aantal 

deelnemers dient de Wederpartij uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór het plaatsvinden van het 

evenement het juiste aantal deelnemers schriftelijk kenbaar te maken aan Aristo meeting center.   

 

Artikel III PRIJZEN  

1. Door Aristo meeting center opgegeven prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en 

inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak en omzetbelasting. De 

definitieve prijs of prijzen worden uiterlijk bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s).  

2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van 

het aantal door de Wederpartij schriftelijk opgegeven personen. 

3. Indien de Wederpartij heeft nagelaten bij de Overeenkomst, dan wel binnen de in artikel II lid 5 

gestelde termijn, het juiste aantal deelnemers kenbaar te maken wordt het meerdere (meerwerk) 

achteraf afzonderlijk op nacalculatie-basis door Aristo meeting center aan de Wederpartij in 

rekening gebracht.  

 



 

3 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

4. Aristo meeting center is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de Overeenkomst 

tot stand is gekomen, aan de Wederpartij in rekening te brengen.  

 

Artikel IV WAARBORGSOM  

1. Op verzoek van Aristo meeting center dient de Wederpartij een waarborgsom te voldoen, welke 

waarborgsom maximaal de totale som van het verschuldigde bedrag (inclusief BTW) uit hoofde 

van de Overeenkomst bedraagt. 

2. Op verzoek van Aristo meeting center dient de Wederpartij de in lid 1 van dit artikel genoemde 

waarborgsom bij vooruitbetaling te voldoen. De Wederpartij dient de waarborgsom evenwel 

altijd uiterlijk tezamen met de verschuldigde prijs te voldoen. Aristo meeting center is gerechtigd 

enige vordering uit welken hoofde ook op de Wederpartij op deze waarborgsom te verhalen, dan 

wel te verrekenen. Indien Aristo meeting center van dit recht gebruik maakt vóór de 

Overeenkomst is geëindigd, is de Wederpartij gehouden de waarborgsom op eerste verzoek van 

Aristo meeting center tot aan het oorspronkelijke bedrag aan te vullen.  

3. Zodra de Overeenkomst is geëindigd en de Wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Aristo 

meeting center heeft voldaan, betaalt Aristo meeting center de waarborgsom onverwijld aan de 

Wederpartij terug. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.  

 

Artikel V BETALINGSCONDITIES  

1. Indien mogelijk kunnen Reserveringen via het Platform of een afgeleide hiervan worden voldaan. 

Indien het niet mogelijk is om via het Platform te betalen, zendt Aristo meeting center achteraf 

een factuur aan de Wederpartij. 

2. Behoudens andersluidende afspraken, dient betaling via het Platform direct bij reservering te 

geschieden en dient betaling anderszins te geschieden binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken 

steeds in mindering eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur. 

3. Elke vordering van Aristo meeting center tot betaling van het factuurbedrag is direct opeisbaar 

wanneer de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling 

aanvraagt, een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op 

zaken of vorderingen van de Wederpartij wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) haar 

vermogen wordt ingesteld, alsmede indien de Wederpartij in liquidatie verkeert, wordt 

ontbonden of er sprake is van een overdracht van één of meer aandelen in de Wederpartij aan 

anderen dan de aandeelhouder(s).  

4. Op verzoek van Aristo meeting center dient de Wederpartij een (deel)vooruitbetaling te voldoen. 

De hoogte van de (deel)vooruitbetaling wordt schriftelijk aan de Wederpartij medegedeeld, 

althans digitaal via het Platform aangegeven. De aanbetaling dient, behoudens andersluidende 

afspraken, te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur en uiterlijk 

zeven (7) dagen vóór het gebruik van het Gehuurde. 

5. Indien betaling van de verschuldigde geldsommen niet heeft plaatsgevonden binnen veertien (14) 

dagen na factuurdatum is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim en over de openstaande 

geldsommen een vergoeding verschuldigd aan Aristo meeting center wegens renteverlies ten 

bedrage van veertien procent (14 %) op jaarbasis over de openstaande geldsommen, gerekend 

vanaf de vervaltermijn van de factuurdatum. Indien de wettelijke rente op het moment van 

renteberekening door Aristo meeting center meer bedraagt dan veertien procent (14 %) op 

jaarbasis, dan zal de wettelijke rente verschuldigd zijn en in rekening worden gebracht.  
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6. Indien de Wederpartij in verzuim is, is de Wederpartij - in aanvulling op de verschuldigde 

hoofdsom en rente zoals bepaald in lid 5 van dit artikel - alle incassokosten aan Aristo meeting 

center verschuldigd die door niet (dan wel niet-tijdige) betaling zijn veroorzaakt, zowel 

gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de 

Wederpartij verschuldigd zijn bedragen in ieder geval vijftien procent (15 %) van de hoofdsom, 

met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de omzetbelasting.  

7. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van Aristo meeting center 

geschieden.  

8. De Wederpartij heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Aristo meeting center 

op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Aristo meeting center tegenover de 

Wederpartij. 

9. Mogelijk worden reserveringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn zichtbaar in 

het boekingsoverzicht of in de Offerte, voordat de betaling uitgevoerd dient te worden.  

10. De Wederpartij ontvangt de factuur op het door hem opgegeven e-mail adres. Indien de 

Wederpartij een papieren factuur wenst te ontvangen, kunnen hiervoor aanvullende kosten in 

rekening gebracht worden. 

 

Artikel VI GEBRUIK VAN HET GEHUURDE  

1. De Wederpartij is gehouden het Gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de 

Overeenkomst met Aristo meeting center is aangegaan en welk doel daarbij aan Aristo meeting 

center is meegedeeld. Aristo meeting center heeft het recht, zonder tot schadevergoeding te zijn 

gehouden, zaken en diensten, die niet werden vermeld bij de totstandkoming van de 

Overeenkomst en/of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, te weigeren en/of te 

doen verwijderen.  

2. De Wederpartij staat jegens Aristo meeting center in voor alle personen die zich op uitnodiging 

van de Wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de Wederpartij in of in de nabijheid 

van het Gehuurde bevinden. Zij is jegens Aristo meeting center aansprakelijk voor alle door deze 

personen veroorzaakte schade, uit welken hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd 

de aanspraken welke Aristo meeting center jegens die personen heeft.  

3. Ingeval van wangedrag (zulks ter beoordeling van Aristo meeting center) aan de zijde van de 

Wederpartij of van personen die zich op uitnodiging van de Wederpartij of anderszins wegens 

enige relatie met de Wederpartij in of in de nabijheid van het Gehuurde bevinden, is Aristo 

meeting center te allen tijde bevoegd de toegang tot c.q. het verdere verblijf in het Gehuurde aan 

deze personen te ontzeggen en hen zo nodig daaruit te (doen) verwijderen.  

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Aristo 

meeting center geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of anderszins ter beschikking te 

stellen. Indien het Gehuurde met schriftelijke toestemming van Aristo meeting center geheel of 

gedeeltelijk door de Wederpartij aan een derde wordt verhuurd of anderszins ter beschikking 

gesteld, is de Wederpartij verplicht daarbij te bedingen dat tussen Aristo meeting center en de 

derde de bepalingen uit de Overeenkomst tussen de Wederpartij en Aristo meeting center, 

waaronder deze Algemene voorwaarden, van toepassing zijn. De Wederpartij blijft onverkort 

aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen; voorts is zij aansprakelijk voor het 

gebruik van het Gehuurde door de derde.  
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5. Het is de Wederpartij of de personen die zich op uitnodiging van de Wederpartij of anderszins 

wegens enige relatie met de Wederpartij in of in de nabijheid van het Gehuurde bevinden, niet 

toegestaan, dranken en/of eetwaren, van welke aard ook, binnen het gebouw te brengen of in 

voorraad te houden of te verkopen, tenzij deze zijn betrokken van Aristo meeting center of Aristo 

meeting center voor een en ander uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.  

6. Het is de Wederpartij of de hiervoor genoemde personen eveneens niet toegestaan zodanig 

gebruik te maken van het Gehuurde of daarin activiteiten te ontplooien, dat naar het oordeel van 

Aristo meeting center, daardoor hinder, gevaar of schade kan ontstaan.  

7. De Wederpartij verplicht zich jegens Aristo meeting center om met de benodigde zorgvuldigheid 

te zorgen voor alle zaken welke haar door Aristo meeting center zijn verhuurd of anderszins ter 

beschikking gesteld, en deze na afloop van de Overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze 

ontving, weer aan Aristo meeting center ter beschikking te stellen. De Wederpartij is aansprakelijk 

voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens de uitvoering van de Overeenkomst of 

op enig ander moment waarop deze zaken aan de Wederpartij ter beschikking stonden. 

 

Artikel VII GEBRUIK VAN HET PLATFORM 

1. Wederpartij is gehouden om bij het aanmaken en aanpassen van haar Account en bij gebruik van 

het Platform uitsluitend correcte informatie aan Aristo meeting center te verstrekken. De 

Wederpartij is aansprakelijk voor aanvullende kosten die te wijten zijn aan door haar ingevoerde 

onvolledige/incorrecte informatie. 

2. De Wederpartij dient de toegang tot haar Account te beveiligen en beveiligd te houden door 

onder anderen haar gebruikersnaam en wachtwoord voldoende te beschermen. De Wederpartij 

informeert Aristo meeting center zo spoedig mogelijk bij een verdenking van misbruik van haar 

Account. De Wederpartij is aansprakelijk voor de kosten die te wijten zijn aan het niet beveiligen 

en beveiligd houden van de toegang tot haar account. 

3. Het is niet toegestaan om het Platform te gebruiken op een manier die hinder of overlast voor 

andere gebruikers veroorzaakt. Ook is het niet toegestaan het Platform te gebruiken op een 

manier die onwettig, illegaal of schadelijk is of voor enig doel of activiteit in verband daarmee. 

4. Aristo meeting center kan alle inhoud die de Wederpartij invoert verwijderen en actie 

ondernemen tegen het Account van de Wederpartij, waaronder het uitschakelen van het 

Account, indien de Wederpartij deze Overeenkomst schendt. Aristo meeting center brengt de 

Wederpartij op de hoogte indien dergelijke acties worden uitgevoerd. 

 

Artikel VIII ANNULERINGEN DOOR DE WEDERPARTIJ  

1. Behoudens andersluidende afspraken heeft de Wederpartij het recht een Overeenkomst met 

betrekking tot een enkel evenement schriftelijk op te zeggen. In dat geval is de Wederpartij 

gehouden om aan Aristo meeting center, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, 

een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale 

prijs inclusief BTW. Bij opzegging van de Overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement 

is de volgende vergoeding verschuldigd:  

- in de 4e week voor datum van het Evenement 10%  

- in de 3e week voor datum van het Evenement 35%  

- in de 2e week voor datum van het Evenement 50%  

- in de 1e week voor datum van het Evenement 75%  

- vanaf 48 uur voor aanvangstijdstip van het Evenement 100%.  
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2. Bepalend hierbij is het tijdstip waarop de schriftelijke annulering door Aristo meeting center is 

ontvangen. De conform lid 1 van dit artikel verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 

veertien (14) dagen na factuurdatum.  

3. Indien aan de Wederpartij een Optie werd verleend, is de Wederpartij geen vergoeding, zoals in 

lid 1 van dit artikel vermeld, aan Aristo meeting center verschuldigd indien de Wederpartij 

gedurende de looptijd van de Optie aan Aristo meeting center laat weten van de Optie geen 

gebruik te willen maken, tenzij Aristo meeting center bij het verlenen van de Optie melding heeft 

gemaakt van de door de Wederpartij te vergoeden kosten indien van de Optie geen gebruik wordt 

gemaakt. De bij de verlening van de Optie genoemde kosten komen als door de Wederpartij 

verschuldigde vergoeding in plaats van de in dit artikel genoemde vergoedingen.  

4. Aristo meeting center heeft het recht bij opzegging door of namens de Wederpartij van een 

Overeenkomst, niet zijnde een Overeenkomst met betrekking tot een enkel Evenement, vijftien 

procent (15%) van de (totale) overeengekomen prijs in rekening te brengen. 

5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of 

aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving en andere kosten, welke is 

veroorzaakt door de opzegging van de Wederpartij. 

 

Artikel IX BEËINDIGING DOOR ARISTO MEETING CENTER  

1. Aristo meeting center heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van uit de Overeenkomst voortvloeiende 

verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder opgaaf van 

redenen, onder meer – maar niet uitsluitend – indien één of meer van de volgende 

gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden: 

(a) een aan de Wederpartij toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verbintenissen; 

(b) de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de 

Wederpartij strekkend verzoek; 

(c) de indiening van een tot faillietverklaring van de Wederpartij strekkend verzoek; 

(d) handelingsonbekwaamheid van de Wederpartij; 

(e) volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Wederpartij; 

(f) de kredietmaatschappij van Aristo meeting center een negatief oordeel afgeeft over de 

kredietwaardigheid van de Wederpartij. 

De Wederpartij is verplicht Aristo meeting center onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden 

van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. 

1. Ingeval van wangedrag zoals bedoeld in artikel VI lid 3 is Aristo meeting center gerechtigd de 

Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, van welke beëindiging zij de Wederpartij schriftelijk in 

kennis stelt. Deze beëindiging geeft de Wederpartij geen recht op terugbetaling van reeds 

betaalde bedragen. De Wederpartij blijft het nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen 

prijs onverkort verschuldigd.  

2. Beëindiging door Aristo meeting center geeft de Wederpartij nimmer recht op vergoeding van 

enige schade.  
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Artikel X AANSPRAKELIJKHEID  

1. Aristo meeting center is uitsluitend aansprakelijk voor de, door opzet of grove schuld van Aristo 

meeting center, aan Aristo meeting center toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Aristo meeting 

center toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van 

hulppersonen en gebruik van (ongeschikte) hulpzaken. Aansprakelijkheid van Aristo meeting 

center kan uitsluitend ontstaan nadat de Wederpartij Aristo meeting center onverwijld, maar 

uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de uitvoering van de Overeenkomst, en/of na beëindiging van 

de uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, het constateren van de 

tekortkoming, deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft 

gesteld en Aristo meeting center gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld 

de tekortkoming te zuiveren. 

2. Aristo meeting center aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de Wederpartij of van 

personen die zich op uitnodiging van de Wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de 

Wederpartij in het Gehuurde bevinden ten gevolge van diefstal, verlies, en/of beschadiging van 

eigendommen. 

3. Een verplichting van Aristo meeting center tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot 

maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs van de Reservering, exclusief omzetbelasting 

en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Wederpartij is betaald. 

In geen geval zal de door Aristo meeting center verschuldigde schadevergoeding meer bedragen 

dan de geldsom die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde 

van de aansprakelijkheidsverzekering van Aristo meeting center wordt betaald.  

4. Aristo meeting center is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer 

gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, 

verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te 

vergoeden. 

 

Artikel XI PERSOONSGEGEVENS 

1. De Wederpartij staat er voor in dat door Aristo meeting center te verwerken gegevens, het 

verwerken van de gegevens, en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het 

geldende recht zoals onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming en de 

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij zal Aristo meeting 

center vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Aristo 

meeting center verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die 

verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming, 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en/of daaruit voortvloeiende 

rechten worden geschonden.  

2. Voor het gebruik van het Platform dient de Wederpartij een Account aan te maken die ten minste 

haar naam, e-mailadres en adresgegevens voor de facturatie bevat. 

3. Aristo meeting center draagt zorg voor het vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens 

van de Wederpartij. Aristo meeting center spant zich in om de persoonlijke gegevens te 

verwerken met up-to-date beveiligingsmaatregelen en in overeenstemming met de daartoe 

geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming. De privacyverklaring van Aristo 

meeting center is tevens van toepassing op de gegevensverwerking via het Platform. Deze 

verklaring is te vinden op [www.Aristo.nl].  
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4. Aristo meeting center zal alle redelijke inspanningen leveren om goede afspraken te maken met 

derden over de verwerking van persoonsgegevens.  

5. Persoonlijke gegevens kunnen worden gecontroleerd en beheerd via het Platform. In geval van 

aanvullende vragen of verzoeken kan de Wederpartij contact opnemen met de functionaris 

gegevensbescherming van Aristo meeting center via (Holding@aristo.nl). 

6. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij en/of derden jegens Aristo meeting center vervalt één 

(1) jaar na uitvoering van de Overeenkomst, dan wel één (1) jaar na beëindiging van de 

uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. 

 

Artikel XII OVERMACHT 

1. Indien Aristo meeting center door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te 

voeren, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 

schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Aristo meeting center door overmacht 

blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren heeft zij het recht deze met onmiddellijke 

ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan 

tekortkomingen van (toeleveranciers van) Aristo meeting center en/of andere hulppersonen, 

werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere 

hulppersonen, onverhoopte overboeking, overheidsmaatregelen, brand, rookvorming, 

stroomuitval, en weersomstandigheden. 

2. Indien Aristo meeting center door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de Overeenkomst 

uit te voeren kan de Wederpartij tegenover Aristo meeting center geen aanspraak maken op de 

uitvoering van de Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst, en/of een schadevergoeding. 

3. Aristo meeting center kan, maar is daartoe niet verplicht, zo mogelijk onder dezelfde 

voorwaarden aan de Wederpartij een aanbod doen voor (een) vervangende ruimte(n) voor de 

overeengekomen periode dan wel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode.   

4. De Wederpartij heeft het recht het door Aristo meeting center geboden alternatief, zoals bedoeld 

in lid 3 van dit artikel, te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk één (1) week na het 

aanbod (doch in elk geval voor aanvang van de overeengekomen c.q. als alternatief aangeboden 

periode) aan Aristo meeting center kenbaar te worden gemaakt.  

 

Artikel XIII GESCHILLEN  

1. Op alle Overeenkomsten tussen Aristo meeting center en de Wederpartij, alle Offertes van Aristo 

meeting center en alle geschillen welke tussen partijen als gevolg hiervan mochten ontstaan, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. De bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Aristo meeting center is gevestigd, is 

uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeiende 

geschillen.  
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