
Algemene voorwaarden – Marlous Mackaay zelfstandig trouwambtenaar 
 

 

 

Artikel 1. Definities 
1. Marlous: Marlous Mackaay, zelfstandig trouwambtenaar, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder 

het nummer KvK 73105988 
2. Bruidspaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht Marlous Mackaay zelfstandig 

trouwambtenaar diensten verleend en/of werkzaamheden uitgevoerd en of zaken levert 
3. Overeenkomst: de tussen Marlous en bruidspaar gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van 

diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken 

 
Artikel 2. Algemeen 

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de Algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Bruidspaar en 
Marlous ondertekende Opdrachtbevestiging 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Bruidspaar en Marlous, 
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken 

3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter 
geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige 
bepalingen onverlet 

 
Artikel 3. Prijzen & betaling 

1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief gemaakte reis- en verblijfkosten en eventuele 
kosten die de benoeming van een trouwambtenaar bij betreffende gemeente met zich meebrengt 

2. Uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, wordt 25% van het totaal bedrag voldaan. Het 
resterende bedrag wordt uiterlijk 14 dagen voor de ceremoniedatum voldaan, op de door Marlous 
aangewezen bankrekening 

 
Artikel 4. Annulering & overmacht 

1. In geval van annulering door Bruidspaar, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 
 tot 30 dagen voor de ceremonie 25% van het totaalbedrag 
 vanaf 7 dagen voor de ceremonie 90% van het totaalbedrag 

2. Indien Marlous haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten 
gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, bijvoorbeeld door ziekte, dan zal in overleg tussen 
Marlous en Bruidspaar worden gezocht naar een passende vervanging 

3. Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en mondeling (per telefoon) te worden gedaan 
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 

1. Marlous is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door en/of tijdens de door 
Marlous verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Marlous. In dat geval zal de te 
betalen schadevergoeding zich beperken tot maximaal het totaalbedrag van de overeenkomst  

 
Artikel 6. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid 

1. Marlous is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te 
ontbinden, indien: 
 Bruidspaar de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt 
 De locatie van de ceremonie wordt verplaatst en dit niet overeenkomstige reistijd tot gevolg heeft 
 De datum van de ceremonie wijzigt en Marlous op de nieuwe datum niet kan leveren 
 Eén van beide partijen, komt te overlijden, voor de ceremoniedatum 

 
 
Op alle Overeenkomsten van Marlous Mackaay is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
Bosch en Duin, 31 december 2018  

 

 


