
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Van toepassing op overeenkomsten gesloten 
door Stichting Cultuur & Business

1. De stichting Cultuur & Business gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen ‘CUBUS’, treedt op als 

organisator van bijzondere, culturele evenementen.

2. Deelname aan de activiteiten van CUBUS is exclusief voorbehouden aan het bedrijf of de instelling, waarmee 

CUBUS een schriftelijke overeenkomst tot deelname is aangegaan.

3. Het deelnemerschap is niet deelbaar en niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van het bestuur van CUBUS. 

4. CUBUS biedt aan de deelnemende bedrijven en instellingen één besloten theaterevenement per seizoen. 

Voor aanvang of na afloop van de voorstelling wordt een diner c.q. souper aangeboden. De avond wordt 

besloten met een ‘nazit’ in de CUBUS-club.

5. Elk jaar organiseert CUBUS voor de deelnemers (2 personen) een cultureel weekend in binnen- of buitenland.

6. Elk jaar organiseert CUBUS voor de deelnemers (2 personen) een ‘special event’. CUBUS stelt de deelnemers 

daarbij in de gelegenheid om tegen nader bekend te maken prijzen extra kaarten voor het evenement 

te kopen, zolang de voorraad strekt. Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald of er een maximum wordt 

gesteld aan dit aantal kaarten, wat dit maximum in dat geval is en wat de extra kosten per persoon zijn. Dit is 

afhankelijk van de inhoud en mate van exclusiviteit van het special event. 

7. Elk jaar organiseert Cubus een eindejaarsbijeenkomst in Het Noordbrabants Museum, exclusief voor 

deelnemers en partners. 

8. Deelname aan CUBUS is slechts mogelijk voor een gelimiteerd aantal organisaties met een zekere spreiding 

over de diverse branches.

9. Een deelnemende organisatie kan een full membership van 8 of 10 personen of een shared membership 

afnemen. Bij een shared membership is er sprake van twee deelnemers die zich hiervoor gezamenlijk 

inschrijven, waarbij iedere deelnemer recht heeft op een arrangement van 4 personen (samen 8). Er is echter 

sprake van één aanspreekpunt/contractpartner bij shared member ships.

10. De deelnemer verplicht zich om bij de evenementen en de culturele trip op representatieve wijze vertegen-

woordigd te zijn. CUBUS beoogt nadrukkelijk evenementen te organiseren voor de directies van bedrijven en 

organisaties en hun relaties. 

11. Deelname aan de culturele trip en het special event is voorbehouden aan de rechthebbende afgevaardigde 

van het bedrijf of de instelling zoals vernoemd op de met CUBUS aangegane overeenkomst tot deelname. 

Vervanging van de rechthebbende deelnemer kan alleen plaatsvinden door een afgevaardigde van verge-

lijkbaar niveau en van hetzelfde bedrijf/instelling waarmee de overeenkomst is aangegaan en na schriftelijke 

instemming door het bestuur van CUBUS. Deze bepaling is, met uitzondering van de partner van een recht-

hebbende deelnemer, eveneens van toepassing op de reisgenoot van een deelnemer. 

12. Extra deelname aan de culturele trip is in beginsel mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan. Er zijn ter beoordeling van het bestuur van CUBUS extra plaatsen beschikbaar. Extra deelnemers 

dienen te voldoen aan de criteria zoals genoemd onder artikel 10. Het aantal extra deelnemers is beperkt tot 

twee per deelnemend bedrijf/instelling. De te betalen reissom wordt voor vertrek voldaan. Het bestuur van 

CUBUS heeft schriftelijke toestemming gegeven voor extra deelname.

13. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CUBUS mogen geen foto-, film- en geluidsopnamen 

van het optreden van de artiest(en) worden gemaakt. Nadruk van of overname uit een voor het evenement 

samengesteld programmaboekje is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

14. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen wordt een overeenkomst tot deelname aan de activiteiten van 

Cubus aangegaan voor de duur van minimaal twee jaar.



15. Opzegging van het deelnemerschap dient te geschieden door vóór 1 oktober van enig jaar het bestuur 

hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

16. In geval van verhindering van de gecontracteerde artiest(en), wegens overmacht of anderszins maakt CUBUS 

zich sterk om alles te doen wat in haar vermogen ligt om een cultureel evenement doorgang te laten vinden 

van vergelijkbaar niveau.

17. CUBUS behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere omstandigheden, zulks te harer 

beoordeling, het georganiseerde evenement te verschuiven naar een latere datum dan wel af te gelasten. 

 Van een dergelijke verschuiving of afgelasting zal CUBUS zo spoedig mogelijk mededeling doen aan 

contractant op een door CUBUS te bepalen wijze.

18. Ingeval in enig jaar een van de evenementen of de culturele trip niet doorgaat zal contractant jegens CUBUS 

aanspraak kunnen maken op restitutie van een evenredig gedeelte van de jaarbijdrage, tenzij sprake is van 

een bijzonder geval als bedoeld in artikel 18.

19. De hierboven weergegeven arrangementsonderdelen maken deel uit van het standaardprogramma. 

 In bijzondere gevallen behoudt CUBUS zich het recht voor hiervan af te wijken. 

20. Het bestuur verplicht zich om voeling te houden met de wensen en ideeën van de deelnemers. Dit kan 

geschieden in individuele gesprekken, rondetafelgesprekken met geïnteresseerde deelnemers, enquêtes en 

andere denkbare communicatiemiddelen.

21. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich tot betaling van de verschuldigde 

bijdrage. Bij niet-deelname van de deelnemer aan een van de activiteiten van CUBUS vindt geen restitutie 

plaats.

22. Om de continuïteit en kwaliteit van het Cubus arrangement te kunnen waarborgen wordt de deelnemers-

 bijdrage jaarlijks geïndexeerd. Het inflatiepercentage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

23. Op alle overeenkomsten met CUBUS gesloten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

24. Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeenge-

 komen. 

’s-Hertogenbosch, augustus 2018


