ALGEMENE VOORWAARDEN
AL TIMONE Wedding & Event

Art. 1.
Al Timone is een eenmanszaak, die zich ten doel stelt bij levensgebeurtenissen van
consumenten en events voor bedrijven de organisatie te verzorgen in de breedste zin van het
woord. Hierbij laat Al Timone zich bijstaan door personen en bedrijven die door haar bij de
uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden in geschakeld. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen is Al Timone gerechtigd andere weddingplanners,
eventmanagers of andere medewerkers ter uitvoering van de aan haar opgedragen
werkzaamheden in te schakelen.
Art. 2.
Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Al Timone als uitsluitend aan haar
gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk
Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel
7:4.7 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen
waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten.
Art. 3.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt
een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt
zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Al Timone afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld
in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
Art. 4.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever
of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Al Timone
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag of de bedragen, waarop
de door Al Timone afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
Art. 5.
Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever een
derde die niet aan Al Timone verbonden is wordt ingeschakeld om werkzaamheden te
verrichten, zal Al Timone niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derden mochten
worden gemaakt.
Art. 6.
Al Timone is niet aansprakelijk in geval van overmacht situaties of subjectieve
omstandigheden. Indien door een staking of een andere calamiteit waar Al Timone geen
invloed op uit kan oefenen een onderdeel van de aangeboden diensten geen doorgang kan
vinden, neemt Al Timone binnen haar mogelijkheden de inspanningsverplichting op zich om
ter vervanging een soortgelijke dienst aan te bieden. Eventuele prijsverschillen zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
Art. 7.
Een kennismakingsgesprek voor consumenten is kosteloos. Alle uit het gesprek
voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen in een offerte
overeenkomstig de geldende tarieven aan u kenbaar worden gemaakt. Alvorens er
werkzaamheden worden verricht dient de offerte getekend te worden geretourneerd.
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Art. 8.
Een intakegesprek voor bedrijven is kosteloos. Tenzij anders overeengekomen zal het
opmaken van de offerte in rekening worden gebracht overeenkomstig het geldende tarief.
Bij opdracht wordt dit door opdrachtgever betaalde bedrag weer in mindering gebracht op
de offerte. Alle uit het gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden
zullen in een offerte overeenkomstig de geldende tarieven aan u kenbaar worden gemaakt.
Alvorens er werkzaamheden worden verricht dient de offerte getekend te worden
geretourneerd.
Art. 9.
Al Timone is gerechtigd een voorschot bij opdracht op het offerte bedrag voor de te
verlenen diensten in rekening te brengen. Het voorschot dient direct na acceptatie van de
offerte te worden voldaan. Al Timone zal haar werkzaamheden eerst aanvangen nadat dit
voorschotbedrag is ontvangen. Het resterende bedrag wordt twee maanden voor weddingof eventdatum in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Na het
eventueel intrekken van de opdracht door de opdrachtgever zal 30% van de offerte, evenals
de reeds gemaakte kosten bij derden in rekening worden gebracht. Het totaalbedrag wordt
in rekening gebracht vanaf twee maanden voor wedding- of eventdatum. Annulering van de
opdracht dient zowel per mail als aangetekend per post te geschieden.
Art. 10.
Wijzigingen of nieuwe verzoeken ten aanzien van wedding of event kunnen tot 2
maanden voor aanvang worden doorgegeven. Daarna kunnen deze niet meer worden
doorgevoerd. Eventuele extra zaken die niet in de offerte benoemd zijn, maar later ter
sprake komen zullen na opdracht middels een separate rekening worden geoffreerd.
Het aantal opgegeven gasten dat 2 maanden voor aanvang bekend is zal verrekend worden,
ook indien dit er op latere datum minder blijken te zijn.
Art. 11.
Om miscommunicatie en verwarring te voorkomen zal Al Timone als intermediair
optreden tussen alle aanbiedende partijen (derden) en de opdrachtgever. De communicatie
zal uitsluitend via Al Timone plaatsvinden.
Art. 12.
Indien eventueel op basis van een uurtarief wordt gewerkt is opdrachtgever
gerechtigd hiervan een specificatie op te vragen en is Al Timone verplicht deze te
verstrekken.
Art. 13.
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een
vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien Al Timone genoodzaakt is tegen een
in verzuim zijnde opdrachtgever invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste
van opdrachtgever met een minimum van 15% van het openstaande saldo. Al Timone is
gerechtigd het volledig debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde partij. Alle
correspondentie ter zake van de betaling van de declaratie zal alsdan via deze partij
verlopen. Alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van het debiteurenbeheer zal met
deze derde partij gedeeld worden.
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Art. 14.
Eventuele klachten welke niet ter plekke kunnen worden verholpen, dienen zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de huwelijksvoltrekking of het
evenement aangetekend per post aan Al Timone kenbaar te worden gemaakt.
Art. 15.
Bij een geschil van de factuur en/of over de kwaliteit van de dienstverlening zal
gezocht worden naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. In het geval partijen niet
tot overeenstemming mochten komen kan de procedure voor de overeenkomstig art. 16 van
deze voorwaarden bevoegde rechterlijke instantie worden gevoerd, waarbij deze zo nodig
tevens beslist over de hoogte van de factuur, waaronder ook ten aanzien van een eventueel
geschil met betrekking tot de tijdsbesteding. Bij een geschil over de factuur is opdrachtgever
verplicht binnen 5 dagen nadat Al Timone dit heeft gevorderd ter zekerheid van betaling het
openstaande bedrag op de rekening van een door Al Timone aan te wijzen notaris te storten.
Art. 16.
Op de rechtsverhouding tussen Al Timone en opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met
overeenkomsten die met Al Timone zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmede
samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de
absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Al Timone, tenzij deze er
de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
Art. 17.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Al Timone met derden.
Art. 18.
Voor zover het bepaalde in de onderhavige voorwaarden in strijd mocht zijn met het
Nederlandse recht prevaleert het in laatstgenoemde wet of verordening bepaalde met
zoveel mogelijk instandhouding van het overigens in deze voorwaarden bepaalde.
_________________________________
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