Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ilse Vroegh: Zelfstandig trouwambtenaar / ceremonieel spreker (hierna: Ilse)
Klant: De persoon/personen die Ilse een opdracht heeft/hebben verstrekt.
Toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Ilse doet, elke overeenkomst die Ilse
aangaat met de Klant en op alle overige verbintenissen die uit een Opdracht voortvloeien tussen Ilse en Klant.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende dienstverlening en
(vervolg-)opdrachten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst tussen Ilse en Klant komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van een
door Ilse opgestelde opdrachtbevestiging.
Facturering en betaling
De opgestelde opdrachtbevestiging is altijd inclusief BTW en exclusief reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer,
eventueel verblijfs- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. een eendaagse benoeming in de trouwgemeente.
Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging stuurt Ilse een factuur. Na het sluiten van de overeenkomst wordt
25% aanbetaald.
Uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk dient het volledig afgesproken bedrag te zijn overgemaakt op het vermelde IBAN
nummer. Eventuele extra kosten als reis- en verblijfskosten worden na het huwelijk in rekening gebracht aan de
Klant.
De Klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de betalingen niet tijdig worden voldaan zal Ilse na een
herinnering en een ingebrekestelling de betaling uit handen geven. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
zijn voor rekening van de Klant.
Wijziging
De Klant kan de uitvoeringsdatum kosteloos verplaatsen naar een latere datum. Voorwaarde hierbij is wel dat de
Klant een datum kiest waarop Ilse nog beschikbaar is. Indien de Klant het huwelijk verplaatst naar een volgend
trouwseizoen geldt het tarief van dat nieuwe trouwseizoen. Mocht er gezamenlijk geen nieuwe datum gevonden
worden, dan is er sprake van annulering vanuit de Klant.

Annulering
De Klant kan de opdracht schriftelijk annuleren. De datum van ontvangst van de
annulering door Ilse geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering door de Klant is de Klant in ieder geval het volgende verschuldigd
aan Ilse:
* Bij annulering tot 60 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 25% van het totaalbedrag.
* Bij annulering tot 7 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag.
* Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie100% van het totaalbedrag.
* Bij annulering na de uitgebreide kennismaking(/intake) wordt er altijd 50% van het totaalbedrag in rekening
gebracht.
Ilse heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren. Indien Ilse de opdracht annuleert binnen 7 dagen voor
aanvang van de ceremonie, dient er sprake te zijn van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te
verhelpen of te vermijden zijn. Ilse zal de Klant in het laatste geval onverwijld en met opgaaf van reden van de
annulering op de hoogte stellen en zich inspannen om – in overleg met de Klant – te zoeken naar vervanging.
Bij annulering door Ilse zoals hierboven benoemd, heeft de Klant recht op volledige restitutie van de reeds betaalde
gelden. De Klant heeft in zulk geval geen recht op schadevergoeding.
Overmacht
Ingeval van overmacht is Ilse niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting en zal de uitvoering van de
opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd. Alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan Ilse is toe te rekenen en waardoor nakoming
van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd. Hieronder vallen in ieder geval stroomstoringen,
binnenlandse onlusten, overheidsbeperkingen, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, files, staking, uitvallen
van bedrijfsmiddelen, brand, overstroming, uitvoeringsbelemmeringen, natuurrampen en
ziekte/arbeidsongeschiktheid of overlijden van Ilse.
Aansprakelijkheid
Indien Ilse aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ilse beperkt tot directe
schade. Ilse is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
Voor zover Ilse aansprakelijk is voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid voorts beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de opdracht.
De Klant vrijwaart Ilse tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die
voor de Klant zijn verricht.
Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Ilse.
Toepasselijk recht en forumkeuze
Op ieder door Ilse aan de Klant uitgebracht aanbod alsmede op iedere tussen Ilse en de Klant gesloten
overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement OostBrabant, met dien verstande dat Ilse gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand
beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

