Algemene voorwaarden
Over de helft – Hoe werken wij?
Over de helft levert digitale concepten en draaiboeken welke per mail worden verzonden. Indien van
toepassing ontvang je aanvullende documenten en eventuele spelaanvullingen ook digitaal.
Als koper van het draaiboek/concept ben je zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit.
Daarnaast moet je te allen tijde ook zelf een deel uitvoeren om het draaiboek/concept te
personaliseren en uit te kunnen voeren. Wij verkopen geen totaalproduct. Wij zijn niet aansprakelijk
voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van onze
draaiboeken/concepten. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de
uitvoering van de activiteiten.
Het is niet toegestaan de draaiboeken/concepten door te verkopen of te verstrekken aan derden.
Ook mogen de draaiboeken niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
De geleverde draaiboeken zijn alleen voor eigen particulier (privé) gebruik en mogen niet gebruikt
worden door (evenementen)bedrijven/organisaties/verenigingen of andere partijen. Niets uit de
draaiboeken mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder
schriftelijke toestemming.
Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Mocht je na het lezen van deze algemene
voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@overdehelft.nl. We leggen
graag uit wat we bedoelen.
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ALGEMEEN
1.1 - Identiteit
Naam onderneming: Over de helft
Handelsnaam: Over de helft
Vestigingsadres: Wilgenstraat 16, 5366 CE Megen
E-mailadres: info@overdehelft.nl
KvK-nummer: 72367954
1.2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Over de helft en op elke tot
stand gekomen overeenkomst tussen Over de helft en consument. Voordat de overeenkomst wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 – Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en
diensten. Zie de inleiding van dit document: ‘over de helft – hoe werken wij’ voor het beschreven
aanbod.
VERKOOPVOORWAARDEN
2.1 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Over de helft
heeft aanvaard door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Over
de helft. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door Over de helft is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden. Over de helft staat ervoor in dat de producten voldoen aan
de overeenkomst.
Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor
het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke
auteurschap blijven te allen tijde bij Over de helft.
2.2 – Herroepingsrecht
Op digitale producten van Over de helft geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds
uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk. Om oneigenlijk gebruik te
voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden draaiboeken/concepten retour te zenden en
hiervoor geld terug te ontvangen.
2.3 – Retourneren
Het is niet mogelijk de digitale draaiboeken/concepten van Over de helft te retourneren. Om
oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden
draaiboeken/concepten retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.
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2.4 – Betaling en levering
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De betaling
van de aangeboden digitale producten op www.overdehelft.nl geschiedt online en via de
aangeboden betaalmethodes.
De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde
leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
Houd om problemen te voorkomen ook je spam in de gaten.
2.5 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer. Over de helft zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer
een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Over de helft binnen 14 dagen een
indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.
2.6 – Overmacht
In geval van overmacht heeft Over de helft het recht de uitvoering van de bestelling van de
consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat de Over de helft is gehouden aan enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt
verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Over de helft kan worden toegerekend.
2.7 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Over de helft en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
De koper van het draaiboek/concept is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Wij zijn
niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van
de draaiboeken/concepten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de
activiteit.
Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor
het verstrekken van de juiste informatie en het juiste (email)adres aan Over de helft. Daarnaast ben
je zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je pc en eventueel aanwezige programma’s zoals
firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en digitale producten
kunnen worden ontvangen.
2.9 – Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan de draaiboeken/concepten door te verkopen of te verstrekken aan derden.
Ook is het niet toegestaan de draaiboeken/concepten te gebruiken voor commerciële doeleinden of
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te gebruiken door bedrijven/organisaties/verenigingen of andere (commerciële) partijen.
De geleverde draaiboeken/inlogcode(s) zijn alleen voor eigen particulier/privé gebruik en niets uit
de draaiboeken mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder
schriftelijke toestemming van Over de helft.
2.10 – Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Over
de helft vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
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