
Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en 
werkzaamheden die zijn overgekomen met Alice Damman trouwambtenaar en 
ceremonieel spreker. 
 
Voorwaarden in het kort 
* Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke akkoordverklaring. Dit kan 
zowel per e- mail als per brief. 
* De overeenkomst is definitief als de aanbetaling van €250,- is ontvangen. Zolang 
Alice Damman Trouwambtenaar en ceremonieel spreker geen aanbetaling heeft 
ontvangen, is er geen sprake van een overeenkomst 
* De prijsopgave is per overeenkomst verschillend en inclusief BTW. De prijs kan 
bijvoorbeeld afhangen van de lengte van de ceremonie of het aantal 
voorgesprekken. 
* De reiskosten bedragen €0,19 per km. 
* Het overeengekomen bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de ceremonie te worden 
voldaan op het rekeningnummer van Alice Damman. 
 
Annulering door het bruidspaar of de opdrachtgever 
In geval van annulering van de overeenkomst door het bruidspaar kan Alice 
Damman, afhankelijk van de reden en het reeds gedane voorwerk,  de volgende 
kosten in rekening brengen: 
-bij annulering tot een maand voor het begin van de ceremonie 25% van het 
totaalbedrag 
-bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de ceremonie 50% van het 
totaalbedrag 
-bij annulering in de laatste week voor de ceremonie 75% van het totaalbedrag. 
 
Overmacht 
Alice Damman Trouwambtenaar is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
Zoals bijvoorbeeld: staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, 
overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden 
gesteld. In deze gevallen zal er door Alice Damman Trouwambtenaar uiterst 
zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met opdrachtgever. 
Indien gewenst, kan Alice Damman ook voor vervanging zorgen binnen haar 
netwerk. Alice Damman trouwambtenaar en ceremonieel spreker werkt bijvoorbeeld 
nauw samen met met Martin Coers Trouwambtenaar (Zwolle). 
 
Aansprakelijkheid 
Alice Damman Trouwambtenaar verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht 
en vermogen uit te voeren. Alice Damman Trouwambtenaar aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van de 
opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van Alice Dammen Trouwambtenaar 
is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan 
Alice Damman Trouwambtenaar verschuldigde bedrag. 
  
 



 


