
 

Algemene voorwaarden  
Video van Sinterklaas 
 
 
Definities  
 
Groots Entertainment & Events:  Groots Entertainment & Events ingeschreven bij 

Kamer van Koophandel onder nummer 74719017. 
Klant:  De natuurlijke persoon die een Video van Sinterklaas afneemt. 
Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Groots Entertainment & Events 

en de Klant met betrekking tot het Product die (elektronisch) tot stand 
komt via de Website; 

Product:  De Video van Sinterklaas 
Website: www.grootsentertainment.nl 
 
1.  Bestellen 
 
1.1.  De Klant bestelt een Video van Sinterklaas via de Website van Groots 

Entertainment & Events. 
 
1.2.  Groots Entertainment & Events zal in navolging op de Bestelling de Klant per 

e-mail een bevestiging van de Bestelling toezenden. 
 
2.  De Overeenkomst 
 
2.1  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het 

Product en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant. 
2.2  Indien de Klant het Product langs elektronische weg heeft aanvaard, 

bevestigt Groots Entertainment & Events onverwijld langs elektronische 
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

2.3  Indien Groots Entertainment & Events goede gronden heeft om de 
Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een 
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden te verbinden. 

2.4  Het aanbod van Groots Entertainment & Events geldt zolang de voorraad 
strekt. 

 
3.  Product 
 
3.1. Indien het Product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij het Product vermeld. 
 
3.2. De prijs van het Product wordt weergegeven in euro's en is inclusief BTW. 
 
3.3. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het 

aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een 
goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. 



 
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Groots 
Entertainment & Events niet. 

 
4.  Betaling 
 
4.1. De Klant zal het verschuldigde bedrag direct na de bestelling via een iDeal-

betaling voldoen.  
 
4.2..  Groots Entertainment & Events zal de Klant na betaling de factuur 

toezenden. 
 
4.3. Groots Entertainment & Events zal passende veiligheidsmaatregelen in acht 

nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De Klant heeft de plicht 
om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 
Groots Entertainment & Events te melden. 

 
5. Levering  
 
5.1.  De termijn van levering als weergegeven op de Site is indicatief. De Klant zal 

niet gerechtigd zijn tot schadevergoeding indien voormelde 
leveringstermijn is overschreden, tenzij de leveringstermijn op zodanige 
wijze is overschreden dat de Klant in redelijkheid niet meer geacht kan 
worden aan de Overeenkomst gebonden te zijn. In geval van een 
rechtsgeldige ontbinding, als hiervoor bepaald, zal Groots Entertainment & 
Events het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

 
6.  Aansprakelijkheid en overmacht 
 
6.1.  Mocht er bij Groots Entertainment & Events sprake zijn van een overmacht 

situatie, waardoor de uitvoering van de bestelling in enigerlei vorm 
belemmerd wordt, dan wel geen doorgang kan vinden, dan zal door Groots 
Entertainment & Events het volledige bedrag van het bestelde Product aan 
de Klant worden gerestitueerd onder volledige opzegging van de 
overeenkomst, zonder dat de Klant hiervoor op enigerlei wijze Groots 
Entertainment & Events voor de gevolgen hiervan aansprakelijk kan stellen. 

 
7. Intellectuele eigendom 
 
7.1  Van alle op de Website aanwezige ontwerpen en designs of delen daarvan, 

ligt het auteursrecht bij Groots Entertainment & Events De ontwerpen 
mogen daarom niet worden vermenigvuldig door middel van druk, kopie of 
op welke andere (digitale) wijze dan ook, zonder toestemming van Groots 
Entertainment & Events. Bij overtreding worden gerechtelijke stappen 
ondernomen. 

 



 
7.2  Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door 

Groots Entertainment & Events geleverde Producten, blijven te allen tijde bij 
Groots Entertainment & Events of haar licentiegevers berusten. De Klant is 
niet gerechtigd, behoudens na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van Groots Entertainment & Events, de door Groots Entertainment & Events 
geleverde Producten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken 
of ter beschikking te stellen. 

 
8.  Privacy 
 
8.1.  Groots Entertainment & Events respecteert uw privacy. Uw adres-, contact- 

en betalingsgegevens worden zorgvuldig behandeld en niet aan derden 
beschikbaar gesteld, tenzij hier bijzondere omstandigheden voor zijn. Indien 
dit het geval is vraagt Groots Entertainment & Events altijd van te voren om 
toestemming. 

 
8.2.  Tijdens het uitvoeren van onze diensten behoudt Groots Entertainment & 

Events het recht om foto’s en video’s te maken. Dit beeldmateriaal is 
bedoeld voor eventuele promotionele doeleinden, zowel online als ook 
offline. Indien u niet wilt dat Groots Entertainment & Events foto’s en video’s 
maakt of deze voor online/offline promotie gebruikt, kunt u dit altijd kenbaar 
maken. Indien Groots Entertainment & Events geen bezwaren ontvangen 
heeft, behouden wij het recht om het beeldmateriaal gebruiken. Indien u ná 
5 december bezwaar maakt, zal Groots Entertainment & Events het 
gebruikte online beeldmateriaal alsnog verwijderen.  

 
9. Upload van bestanden 
 
9.1.  Door het uploaden van bestanden, waaronder foto’s, video’s en 

documenten, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of 
vergelijkbare rechten daarop -voor zover deze bij de deelnemer berusten- 
overgedragen aan Groots Entertainment & Events. Voor zover de overdracht 
van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de 
inzending niet mogelijk is, verstrekt de deelnemer hierbij aan Groots 
Entertainment & Events een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare 
en overdraagbare licentie voor het gebruik van de foto(s). Hierbij doet de 
deelnemer jegens Groots Entertainment & Events afstand van alle eventuele 
aan de klant toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de 
toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

 
9.2.  De klant dient zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele 

eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content 
(teksten, video's, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun 
bestand(en). Groots Entertainment & Events is hiervoor gevrijwaard van 
eventuele claims van derden. 

 



 
9.3.  De klant geeft door zijn/haar deelname toestemming dat ingezonden 

bestanden geheel of gedeeltelijk kunnen worden bewerkt. 
 
10. Slotbepaling 
 
10.1.  Op de aangegane overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden en het 

Nederlands recht van toepassing. Enig geschil voortvloeiende uit of verband 
houdende met deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de 
bevoegde Rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Partijen een 
voorlopige voorziening te vragen.  

 
 
 
 
 
Groots Entertainment & Events 
 
Vestigingsadres:  Pietersbergweg 1206 

1105 BM Amsterdam 
Telefoon:   085-0470779 
E-mail:   info@grootsentertainment.nl 
Website:   www.grootsentertainment.nl 
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