Algemene voorwaarden
Artikel 1.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en werkzaamheden
verricht door Annemarie Bruning van ‘Uw Ceremoniespreker’, zelfstandig trouwambtenaar.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•
•
•

•

Annemarie Bruning: de trouwambtenaar die zorg draagt voor de (trouw) ceremonie.
Bruidspaar: iedere natuurlijke persoon die met Annemarie Bruning van ‘Uw
Ceremoniespreker” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Overeenkomst: elke overeenkomst van Annemarie Bruning van ‘Uw Ceremoniespreker’,
aanvaard door het bruidspaar, dan wel elke opdracht verstrekt door bruidspaar aan
Annemarie Brüning van ‘Uw Ceremoniespreker’ en door deze laatste aanvaard.
Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Annemarie Brüning van
‘Uw Ceremoniespreker’ en het bruidspaar verrichte werkzaamheden door Annemarie Brüning
van ‘Uw Ceremoniespreker’.

Artikel 2.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen het bruidspaar en ‘Uw Ceremoniespreker’ komt tot stand na het
ondertekenen van de overeenkomst. Het bruidspaar gaat na het ondertekenen van de overeenkomst
ook akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘Uw Ceremoniespreker’.

Artikel 3.

Betaling

25% van het totale bedrag van de overeenkomst wordt voldaan binnen 14 dagen na de datum van
de overeenkomst op de door ‘Uw Ceremoniespreker’ aangewezen bankrekening. 2 weken voor de
huwelijksdatum dient het bruidspaar het resterende bedrag te betalen aan ‘Uw Ceremoniespreker’.

Artikel 4.

Schadevergoeding

Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Uw Ceremoniespreker’ haar verplichtingen
niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In dit geval zal
er, in overleg met het bruidspaar, door ‘Uw Ceremoniespreker’ gezocht worden binnen haar netwerk
naar mogelijke vervanging.

Artikel 5.

Aansprakelijkheid

‘Uw Ceremoniespreker’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor het bruidspaar of voor
derden mocht ontstaan als gevolg van de door haar verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld aan de kant van ‘Uw Ceremoniespreker’. De door ‘Uw Ceremoniespreker’ te betalen
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schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in
ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Uw Ceremoniespreker’
en het bruidspaar (inclusief btw).

Artikel 6.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door het bruidspaar brengt ‘Uw Ceremoniespreker’ de
volgende kosten in rekening:
• Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 40% van het
totaalbedrag.
• Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 80% van het totaalbedrag.
• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 95%.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief en per e-mail te worden gedaan.

Artikel 7.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
• Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
• In geval het bruidspaar met de voldoening van haar betalingsverplichting in verzuim is of in
gebreke blijft.
• Het bruidspaar surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, het
bruidspaar de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk
verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in
geval van:
• Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘Uw Ceremoniespreker’.
• Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘Uw Ceremoniespreker’.
• Overlijden van de trouwambtenaar van ‘Uw Ceremoniespreker’.
• Ziekte van de trouwambtenaar van ‘Uw Ceremoniespreker’ op de dag waarop de
huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden. (Uw Ceremonie zal er in dit geval er wel alles aan doen
om passende vervanging te regelen waar mogelijk)

Artikel 8.

Geheimhouding en privacy

‘Uw Ceremoniespreker’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. ‘Uw Ceremoniespreker’
gaat zorgvuldig om met alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van deze
overeenkomst uit enige bron heeft verkregen. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt
worden zonder toestemming van de cliënt.

Artikel 9.

Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Uw Ceremoniespreker’ is het
Nederlands recht van toepassing.
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