Algemene voorwaarden geWoonboot
Algemene voorwaarden voor dienstverlening
I.begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• geWoonboot:de vennootschap onder firma geWoonboot, gevestigd en
kantoorhoudende te Amsterdam. Hieronder vallen de vennoten van geWoonboot en
de in haar dienst of onder haar gezag werkzame personeelsleden.
• cliënt:de opdrachtgever-contractspartij van geWoonboot
• honorarium:de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die geWoonboot
voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen, exclusief de
aan de cliënt in rekening te brengen verschotten en bedrijfskosten
• verschotten:de kosten die geWoonboot in het belang van of verbonden met de
uitvoering van de opdracht maakt
• kantoorkosten:de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van
kantoor- faciliteiten
Boekingswaarde (de waarde van de overeenkomst)
de totale omzetverwachting van geWoonboot inclusief b.t.w. terzake een met een klant
gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat bedrijf geldende
gemiddelden.
annulering
de in schriftelijke vorm door de klant aan geWoonboot gedane mededeling dat van een of
meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt,
No-show
het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
II. toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die
aan geWoonboot worden gegeven, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een
overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
III. overeenkomst van opdracht
totstandkoming
Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door geWoonboot is
aanvaard. De aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging dan wel uit het ter hand
nemen van de met de opdracht verbonden werkzaamheden.
uitvoering van de opdracht
De overeenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van geWoonboot uitgevoerd door het
bedrijf of, waar naar hun aard van toepassing, door derden. Het bepaalde in de artt. 7:404 en
407 lid 2 BW is uitgesloten.
Bij verhuur van de vergaderlocatie wordt er een ruimte ter beschikking gesteld die slechts
toegankelijk is via een korte trap aan de oeverwal.

wijzigingen, o.a. in het deelnemersaantal
Binnen 5 werkdagen voorafgaande aan de bijeenkomst kan het aantal deelnemers aan de
bijeenkomst nog kosteloos, met een maximale marge van 10%, naar beneden worden
bijgesteld. Het naar boven bijstellen van de deelnemers kan tot 48 uur van te voren.
IV. declaratie
algemeen
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium, vermeerderd met
verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
tijdstippen van declaratie; voorschot
1. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht daartoe
aanleiding geeft, tussentijds worden gedeclareerd.
2. geWoonboot is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende
declaratie.
Bij een reserveringswaarde van meer dan 800 euro ontvangt de klant voorafgaande aan de
bijeenkomst een factuur van 50% van de reserveringswaarde. Deze betaling dient 14 dagen
na de genoemde factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de bijeenkomst te
worden voldaan. Op de definitieve factuur wordt het depositobedrag in mindering gebracht.
V. betaling en betalingstermijn; gelden voor cl iënten of derden
betalingswijze en -termijn declaraties
1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van geWoonboot staande
bank-of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (voor zover het bedrag de
daarvoor algemeen aanvaarde grenzen niet overschrijdt) tegen behoorlijk bewijs van
kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt.
2. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de op de declaratie
vermelde datum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van
rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente,
verschuldigd.
kosten van invordering niet-tijdige betaling
Indien geWoonboot invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt treft, komen de
met die invordering verbonden kosten ‒ met een minimum van 10% van de openstaande
declaratie(s) ‒ ten laste van de cliënt.
VI. aansprakelijkheid
beperking aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van geWoonboot jegens cliënten en derden voor schade,
voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds
beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
volgens de betreffende polis. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van geWoonboot beperkt
tot een bedrag van maximaal € 250,00 of, indien het door geWoonboot in rekening
gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag.
2. Bij het inschakelen van derden door geWoonboot zal geWoonboot steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. geWoonboot is echter voor eventuele tekortkomingen
van deze derden niet aansprakelijk.
3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval vastgesteld zou worden
dat geWoonboot aansprakelijk is voor fouten van door geWoonboot ingeschakelde
derden.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van grove schuld of opzet van
geWoonboot.
aansprakelijkheid van de gast en/of klant
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die voor geWoonboot en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect
gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder
overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen
die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige
stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
vrijwaring
De cliënt vrijwaart geWoonboot voor aanspraken van derden die op enigerlei wijze uit de
(wijze van) uitvoering van de opdracht zouden voortvloeien.
VII. annulering
Bij annulering van uw reservering zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:
a. bij annulering meer dan 30 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding
verschuldigd zijn;
b.bij annulering 30 dagen of minder doch meer dan 21 voor het gereserveerde tijdstip zal de
klant 25% van de totale boekingswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 21 dagen of minder doch meer dan 14 voor het gereserveerde tijdstip zal de
klant 50% van de totale boekingswaarde verschuldigd zijn;
d. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 voor het gereserveerde tijdstip zal de
klant 75% van de totale boekingswaarde verschuldigd zijn;
e. bij annulering minder dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 100% van de
totale boekingswaarde verschuldigd zijn;
Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de totale boekingswaarde te
betalen.
VIII. geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen, waar mogelijk,
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

