ALGEMENE VOORWAARDEN DE TOVERKIST
TARIEVEN
Alle tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief 21% BTW en reiskosten à € 45,- per
uur reizen en parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.
BETALING
Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op
rekeningnummer NL77RABO0346896762 ten name van De Toverkist, Noordwijk. Wanneer de rekening
niet tijdig betaald is, dan ontvangt u een 1e herinnering. Bij de 2e herinnering wordt de factuur
verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Na de 2e herinnering volgt een aanmaning en wordt de
factuur verhoogd met 10%. Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de
zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door
dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.
WIJZIGINGEN EN ANNULERING
Wijziging in de opdracht (bijv. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te
geven. Daarbij hanteert De Toverkist de volgende voorwaarden:

•
•

•

Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging
aangepast (verhoogd/verlaagd).
Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen
aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf
overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.
Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de
overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen
prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

•
•
•

Bij annulering tot 1 maand voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen
prijs in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 dagen tot dag van de opdracht brengen wij u 100% van de
overeengekomen prijs in rekening.

LOCATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN
•
De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van
water en wanneer er buiten geschminkt wordt, een (veilige) overkapping bij regen en wind.
•
Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen bepaalt De Toverkist
welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.
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•
•

Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de
kosten hiervoor aan u doorberekend tegen het reguliere uurtarief.
Bij een boeking van vijf uur of meer behoudt De Toverkist zich het recht om dertig minuten
doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten/drinken.

AANSPRAKELIJKHEID
De Toverkist erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of
personen direct of indirect. Alle door De Toverkist gebruikte materialen zijn uitvoerig getest en
huidvriendelijk. Hygiëne staat bij De Toverkist hoog in het vaandel. De gebruikte materialen en de
werkplek zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd.
De Toverkist behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een
koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Bij twijfel overleggen we altijd met de ouders/begeleiders
van het kind.
FOTO’S EN AUTEURSRECHT
De Toverkist behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De
foto’s kunnen op de website van De Toverkist geplaatst worden. Indien ouder/opdrachtgever hier
bezwaar tegen heeft kan dit altijd worden aangegeven.
PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
De Toverkist behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de
opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners en
het uitdelen van flyers, kleurplaten en visitekaartjes.
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