A.C. Koetje werkt als zelfstandig notulist en organisator zonder personeel.
A.C. Koetje hanteert de volgende algemene voorwaarden voor alle opdrachten.
1) Opdrachten worden verricht tegen het door opdrachtgever en opdrachtnemer overeen te
komen tarief. Tenzij anders overeengekomen geldt een toeslag van 50% op het tarief voor
inzet tussen 22.00 uur en 08.00 uur de volgende dag. Tevens geldt een toeslag van 50% op
het tarief voor inzet op zon- en feestdagen.
2) Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat facturen binnen 14 dagen na dagtekening van de
factuur worden betaald. Bij niet tijdige betaling kan een rente in rekening worden gebracht
van 1% per maand alsmede eventueel te maken incassokosten.
3) A.C. Koetje zal zich inspannen naar beste vermogen en binnen de grenzen van het redelijke
de opdracht volledig en tijdig uit te voeren. A.C. Koetje garandeert niet dat een aan haar
verstrekte opdracht zal worden uitgevoerd of zal kunnen worden uitgevoerd.
4) In geval A.C. Koetje door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijk uit
te voeren, heeft A.C. Koetje het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van
de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen. Onder overmacht wordt ook verstaan ziekte of vertraging door extreme
verkeersomstandigheden.
5) In geval de datum waarop de Overijsselse Merentocht (een 200 km-schaatstocht op natuurijs
in Overijssel) wordt verreden, samenvalt met een geplande bijeenkomstdatum van een
opdracht heeft A.C. Koetje het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van
de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen.
6) Opdrachtgever kan een aan A.C. Koetje verstrekte opdracht annuleren. In redelijkheid reeds
gemaakte kosten en uren worden in rekening gebracht. Daarenboven
a. kan bij annulering van een opdracht vijf of vier of drie of twee werkdagen
voorafgaand aan de geplande bijeenkomstdatum 50% van de gereserveerde
bijeenkomsttijd in rekening worden gebracht.
b. kan bij annulering van een opdracht een werkdag dag voorafgaande aan de geplande
bijeenkomstdatum de gereserveerde bijeenkomsttijd in rekening worden gebracht.
c. zal bij annulering van een opdracht op de dag van de geplande bijeenkomst de
gereserveerde vergadertijd alsmede reiskosten in rekening worden gebracht.
7) A.C. Koetje is niet aansprakelijk voor de door haar verrichte dienstverlening tenzij sprake is
van opzet of grove schuld. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van A.C. Koetje
gemaximeerd tot de opdrachtwaarde (exclusief BTW) van de opdracht of deel van de
opdracht ten aanzien waarvan opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een
geschil hebben.
8) A.C. Koetje is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het te laat of niet
bezorgen van poststukken en e-mailberichten.
9) Opdrachtgever vrijwaart A.C. Koetje tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze
samenhangen met de werkzaamheden welke door A.C. Koetje ten behoeve van
opdrachtgever zijn verricht.
10) Op de overeenkomsten tussen A.C. Koetje en opdrachtgevers is alleen het Nederlands recht
van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in
de vestigingsplaats van A.C. Koetje.

