ALGEMENE VOORWAARDEN
d.d. 27/09/2020

1. DEFINITIES
Ik Trouw Van Jou Weddingevents, KvKnr. 22058560, wordt in de
algemene voorwaarden aangeduid als organisator.
2. De ondernemer die aan het online event deelneemt, wordt aangeduid
als de opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht
die de opdrachtgever aan de organisator geeft tot het verrichten
van werkzaamheden tegen betaling om deel te kunnen nemen aan het
online trouwevent.

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijvingen,
facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten
en goederen door of namens de organisator waarop zij deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover er niet
schriftelijk van de voorwaarden is afgeweken.
2. De laatste versie, die ook op de website vermeld staat, is van
toepassing.
3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle derden die door de
organisator ingehuurd zijn voor het bewerkstelligen van het event.

Artikel 3: Inschrijvingen opdrachtgever/ ondernemer

1. Deelname aan het online event vindt plaats middels inschrijving.
Het volledig ingevulde en het door de opdrachtgever ondertekende
formulier dient per mail naar de organisator verzonden te worden.
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2. Deze inschrijving en aanbod voor deelname geldt voor de op het
inschrijfformulier vermelde eventdatum en is niet voor andere data
van toepassing.
3. Inschrijving is mogelijk tot 4 weken voorafgaand aan het event.
4. Er is per categorie slechts beperkte deelname mogelijk. Deelname
wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de inschrijving.
5. De organisator is gerechtigd een inschrijving niet in behandeling
te nemen.
6. Indien de ingeschreven categorie reeds vol is ten tijde van
ontvangst van het inschrijfformulier, wordt de opdrachtgever in
overleg op een reservelijst geplaatst of indien wenselijk voor een
volgend event ingedeeld.

Artikel 4: Tarief en betaling

1. De kosten van inschrijving staan reeds vermeld op het
inschrijfformulier.
2. Iedere opdrachtgever betaalt het basistarief zoals vermeld staat
in de brochure en op hetinschrijfformulier.
3. De op het inschrijfformulier vermelde aanvullende kosten en het
social mediapakket zijn bijkomende kosten waar de opdrachtgever
desgewenst voor kiest.
4. Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% B.T.W.
5. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst geldende tarieven worden
per online event bepaald. De organisator heeft het recht de
tarieven bij een volgend event aan te passen.
7. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de organisatie
voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien de opdrachtgever in verzuim is van zijn verplichtingen,
komen alle reeds gemaakte kosten en honoraria voor rekening van de
opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van
betaling van de opdrachtgever zijn de openstaande vorderingen van
de organisator op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

2

Artikel 5: Informatieverstrekking

1. De opdrachtgever levert alle benodigde informatie voor de opmaak
van zijn/haar bedrijfspagina, de cadeaucheque voor de goodieBOX en
de social-media posts binnen twee weken na inschrijving aan.
2. Door de opdrachtgever verstrekte informatie is gerelateerd aan de
opgegeven categorie en de diensten/producten die geleverd worden.
3. De opdrachtgever heeft toestemming van zowel de auteur als de
geportretteerden voor het gebruik van het geleverde
beeldmateriaal.
4. De organisator is niet aansprakelijk voor niet verkregen
auteursrecht van het aangeleverd beeldmateriaal.
Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. De organisator draagt zorg voor een nette opmaak van het online
event, waarbij de opdrachtgever een complete informatieve pagina
krijgt in de door de opdrachtgever aangemelde categorie.
2. De opdrachtgever krijgt voorafgaand aan het event inzage in
zijn/haar bedrijfspagina en heeft 5 dagen de tijd om eventuele
fouten in de pagina door te geven.
3. Wijzigen van de aangedragen informatie ten behoeve van de pagina,
social media en dergelijke is niet mogelijk.
4. De organisator voert de opdracht naar inzicht en vermogen uit en
zal er alles aan doen het event tot een groot succes te maken.
5. De organisator is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het
door de opdachtgever beoogde resultaat.
6. De organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen bij
de ondernemer m.b.t het contact via Teams tussen de ondernemer en
de bezoeker.
Artikel 7: Wijziging of annulering

1. In geval van overmacht kan de organisator het event verplaatsen of
annuleren. De opdrachtgever zal de betaalde deelnamekosten minus
de reeds gemaakte kosten aan de opdrachtgever terugbetalen. Reeds
gemaakte kosten kunnen zijn: inkopen voor de goodieBOX, kosten
voor opnmaak van de bedrijfspagina en reeds betaalde promoties.
2. De organisator zal er in deze situatie alles aan doen om het event
op een ander moment door te kunnen laten gaan.
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3. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, natuurrampen,
internetstoring buiten de schuld en medeweten van de organisator.

4. Annulering door de opdrachtgever is alleen schriftelijk mogelijk
bij geldige omstandigheden ( door de organisator te bepalen).
Annulering tot 30 dagen voor het event kost 50% van het
aanbetaalde bedrag. Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan
het event betaalt u de volledige kosten van deelname.
5. Bij annulering van het event in geval van te weinig deelnemende
bedrijven, zal dit voor aanvang van de kaartverkoop worden
besloten en krijgen alle reeds ingeschreven ondernemers hun
deelnamebedrag volledig teruggestort.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. De organisator is niet aansprakelijk voor verkeerd verstrekte
informatie door de opdrachtgever.
2. De organisator is niet aansprakelijk door gebreken door
leveranciers, waaronder internet.

Artikel 9: Entreeticket

1. De bezoeker meldt zich aan en ontvangt een inlogcode voor deelname
aan het event.
2. De inlogcode is geldig op de door de organisator aangegeven datum
en tijdsvak.
3. De inlogcode is bestemd voor 1 ip-adres en mag niet met derden
gedeeld worden.
4. Bij aanschaf van een entreeticket tot 14 dagen voor aanvang van
het online event krijgt de bezoeker een goodieBOX thuisgestuurd.
Deze box ontvangt hij/zij in de week voorafgaand aan het event.
5. De bezoeker geeft toestemming voor uitwisselen van
persoonsgegevens (Naam, adresgegevens, en trouwdatum) aan de op
het event aanwezige opdrachtgevers.
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