Algemene Voorwaarden Femakt vertegenwoordigd door F van Hove
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende
activiteiten en werkzaamheden tussen opdrachtgever (wederpartij) en Femakt, vertegenwoordigd
door F van Hove.
Totstandkoming van Overeenkomsten
Opdrachtovereenkomsten dienen schriftelijk tot stand te komen, deze zijn bindend
na ondertekening door zowel opdrachtgever als Femakt, bevestiging kan ook per e-mail
tot stand komen.
Offertes
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven.
Kwaliteit
Femakt zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
Annulering
Bij annulering van opdrachten binnen 2-4 weken binnen aanvang van de training wordt 50%
van de factuurprijs in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de factuurprijs
in rekening gebracht.
Overmacht en ziekte
Bij overmacht in de vorm van ernstige ziekte of omstandigheden waarop geen invloed
kan worden uitgeoefend heeft opdrachtnemer het recht zich hierop te beroepen
en zal vervanging zoeken, als dit niet lukt blijft overeengekomen opdrachtovereenkomst geldig
en zal later of door een derde worden verricht.
Prijzen en Facturering
Alle genoemde prijzen zijn exclusief kilometer reiskosten, exclusief 0 % BTW voor trainingen
(CRKBO registratie) en 6 % BTW voor acteursdiensten .
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft van betaling van de factuur dan is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en is na 6 weken een wettelijke rente van 1% rente per maand
verschuldigd.
Incasso
Bij incasso komen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening
van de wederpartij, te weten alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand gemaakt
tijdens een rechterlijke procedure.
Geschillen en Toepasselijk Recht
Op deze Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het
Arrondissement Amsterdam.
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
dossiernummer NI 0000366407.

