
 
 

                    Algemene voorwaarden ‘Signature Dolislager’ van 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  overeenkomsten met en 

werkzaamheden verricht door Petra Dolislager, Buiten Gewoon Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand, (één dag Babs) & Ceremoniespreker van Signature Dolislager. 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Signature Dolislager: de onderneming van Petra Dolislager, waarbij Petra 
Dolislager actief is als Babs & ceremoniespreker en in die functie zorg draagt voor 
de (huwelijks)ceremonie, begeleiding bij uitvaart, speeches op maat en dag 
voorzitterschap. Waar ‘Signature Dolislager’ staat mag ook ‘Petra Dolislager’ 
gelezen worden en visa versa; 

cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Signature Dolislager’ een overeenkomst 
heeft gesloten of wenst te sluiten; 

overeenkomst: elke overeenkomst van ‘Signature Dolislager’,  aanvaard door cliënt, 
dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Signature Dolislager’ en door deze 
laatste aanvaard; 

diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Signature Dolislager’ en cliënt 
verrichte werkzaamheden door Petra Dolislager van ‘Signature Dolislager’. 

 
Totstandkoming van de overeenkomst 

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Signature Dolislager’ komt tot stand na 
ondertekening door beide partijen van de overeenkomst. De cliënt stemt middels 
het ondertekenen van de overeenkomst  ook in met de Algemene  Voorwaarden 
van ‘Signature Dolislager’. 

Honorering en Betaling van Eén dag Babs en ceremoniespreker 

De door ‘Signature Dolislager’ gedane prijsopgave van 795,00 euro voor de 

verzorging van één dag Babs en Ceremoniespreker genoemd onder Algemeen zijn 

inclusief reiskosten tot 50 km, (daarna 0,49 cent per gereden kilometer) dit betreft 

alleen naar trouwlocatie op de trouwdag zelf, alle andere afspraken waar kilometers 
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bij gemaakt worden zijn inbegrepen. Exclusief parkeergeld. Ook exclusief zijn de 

ééndags benoeming/beëdiging  in de trouwgemeente, leges en trouwboekje en 

eventuele onvoorziene gemaakte kosten waar tijdig over wordt gecommuniceerd. 

Deze kosten dienen vóór 50 % t.w. 397,50 euro te worden overgemaakt direct na 

ondertekening van de overeenkomst. De andere 50 % t.w 397,50  dient 30 dgn 

voor aanvang van het huwelijk te zijn overgemaakt. Beide bedragen op 

ondergenoemd bankrekeningnummer. Indien cliënt niet binnen de gestelde 

termijnen betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Signature Dolislager’ 

vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Bovendien is ‘Signature 

Dolislager’ in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst per direct te 

ontbinden. 

Cliënt is aan ‘Signature  Dolislager’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten 
verschuldigd indien zij een door ‘Signature Dolislager’ opeisbaar verschuldigde 
som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Signature Dolislager’ de vordering 
aan derden uit handen geeft.  

Alle genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de andere diensten van 
‘Signature Dolislager’ genoemd onder Algemeen, waarbij gelet op andere tarieven. 

Ziekte en overmacht 

Client kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Signature Dolislager’ haar 
verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen 
worden gesteld. Onder ‘overmacht’ valt iedere vorm van tekortkoming die niet aan 
‘Signature Dolislager’ kan worden toegerekend.  Hier kan sprake van zijn in geval 
van ziekte  of overlijden van Petra Dolislager. Daarnaast door files, andersoortige 
verkeersvertragingen/annuleringen, negatieve reisadviezen etc. In een dergelijk 
geval van overmacht zal er in overleg met de client, door ‘Signature Dolislager’ 
gezocht worden binnen haar netwerk naar mogelijke vervanging. Indien het niet 
lukt om een dergelijke vervanging te vinden zal de betaling van cliënt 
geretourneerd worden. 

Aansprakelijkheid.  

‘Signature Dolislager’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt 
of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Signature Dolislager’ 
verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 
‘Signature Dolislager’. 

De door ‘Signature Dolislager’ te betalen 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 ‘Signature Dolislager’ 
en cliënt (inclusief BTW). 

 



 

 

 

Annulering 
 

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Signature Dolislager’ 
de volgende kosten in rekening: 

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie de 
aanbetaling van 50 %. 

Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het 
totaalbedrag.  

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan. 

 
Ontbinding 

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst in de volgende situaties: 

Indien de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in 
gebreke blijft. 

De overeenkomt eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst in geval van: 

Overlijden van Babs en ceremoniespreker ‘Petra Dolislager’. 

Geheimhoudingen privacy  

‘Signature Dolislager’ stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand 
komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander 
wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.  

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

 

 



 

 

 

Algemene Voorwaarden – ‘Signature Dolislager’ 

Voor overeenkomsten gesloten ‘Petra Dolislager Babs & Ceremoniespreker’ is het 
Nederlands recht van toepassing. 

Rotterdam, 18 december 2019 

 


