
Algemene	  Voorwaarden	  Blue	  Rose	  Creations	  
	  
Artikel	  1:	  Algemeen	  
1.1 Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn,	  tenzij	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  anders	  is	  overeengekomen,	  

van	  toepassing	  op	  alle	  diensten	  van	  Blue	  Rose	  Creations.	  	  
1.2 De	  opdrachtgever	  verplicht	  zich	  in	  zijn	  overeenkomst	  met	  Blue	  Rose	  Creations	  afstand	  te	  

doen	  van	  de	  eigen	  algemene	  voorwaarden.	  
	  
Artikel	  2:	  Tarieven,	  boeking	  en	  BTW	  
2.1	  Voor	  workshops	  geldt	  een	  vaststaand	  vooraf	  bepaald	  tarief.	  Voor	  overige	  opdrachten	  kan	  
een	  offerte	  aangevraagd	  worden.	  De	  offerte	  is	  geldig	  tot	  4	  weken	  na	  offertedatum.	  	  Middels	  
retour	  zenden	  van	  de	  aanvraag	  gaat	  u	  akkoord	  met	  de	  prijsopgaaf	  en	  geldende	  voorwaarden.	  
Zodra	  wij	  uw	  aanvraag	  hebben	  ontvangen,	  wordt	  uw	  boeking	  per	  mail	  aan	  u	  bevestigd.	  Heeft	  u	  
liever	  een	  schriftelijke	  bevestiging,	  dan	  kan	  deze	  op	  verzoek	  geleverd	  worden.	  
2.2	  Alle	  tarieven	  van	  de	  workshops	  zijn	  inclusief	  21%	  BTW.	  
2.3	  Alle	  overige	  opdrachten	  zijn	  exclusief	  21%	  BTW	  tenzij	  anders	  overeengekomen.	  	  	  
	  
Artikel	  3:	  Betaling	  
3.1	  De	  betaling	  dient	  per	  bank	  op	  rekeningnummer	  NL79	  INGB	  0004	  6688	  57	  ten	  name	  van	  R	  
Koers	  voldaan	  te	  worden.	  
3.2	  Uw	  aanmelding	  voor	  een	  workshop	  verzorgd	  door	  Blue	  Rose	  Creations	  is	  pas	  compleet	  als	  de	  
betaling	  geschied	  is.	  Heeft	  u	  een	  week	  na	  uw	  inschrijvingsdatum	  nog	  niet	  betaald,	  dan	  vervalt	  
uw	  inschrijving.	  	  
3.3	  Facturen	  dienen	  uiterlijk	  twee	  weken	  na	  de	  factuurdatum	  betaald	  te	  zijn.	  	  
	  
Artikel	  4:	  Tijden	  en	  Pauze	  
4.1	  Overuren	  worden	  bovenop	  de	  afgesproken	  prijsopgave	  berekend.	  Hierbij	  wordt	  het	  
afgesproken	  uurtarief	  verhoogd	  met	  25%.	  Overgewerkte	  uren	  worden	  hierbij	  per	  half	  uur	  naar	  
boven	  afgerond.	  	  
4.2	  Blue	  Rose	  Creations	  heeft	  na	  elke	  2	  uur	  grimeren	  recht	  op	  een	  doorbetaalde	  pauze	  van	  15	  
minuten.	  	  
4.3	  Voor	  een	  boeking	  op	  één	  dag	  waarbij	  de	  uren	  niet	  aansluitend	  zijn	  worden	  voor	  de	  
tussenliggende	  uren	  wachtkosten	  doorberekend	  conform	  geldend	  uurtarief.	  
	  
Artikel	  5:	  Reiskostenvergoeding	  
5.1	  Blue	  Rose	  Creations	  berekent	  0,19	  euro	  kilometer	  vergoeding	  van	  deur	  tot	  deur	  voor	  elke	  
opdracht	  tenzij	  anders	  overeengekomen.	  	  
5.2	  Mocht	  de	  reistijd	  langer	  dan	  1,5	  uur	  bedragen;	  dan	  wordt	  per	  half	  uur	  extra	  5,00	  euro	  in	  
rekening	  gebracht	  bovenop	  de	  reiskostenvergoeding.	  	  
	  
Artikel	  7:	  Wijzigingen	  en	  annulering	  
7.1	  Wijzigingen	  door	  opdrachtgever:	  
Wijzigingen	  in	  de	  boeking	  (bijvoorbeeld	  aantal	  personen	  te	  grimeren,	  aantal	  uren	  etc.)	  dient	  u	  
z.s.m.	  door	  te	  geven.	  Daarbij	  geldt	  het	  volgende:	  
•	  Bij	  wijzigingen	  tot	  4	  weken	  voor	  boekingsdatum	  wordt	  de	  prijs	  in	  overleg	  aangepast	  
(verlaagd/verhoogd).	  	  Blue	  Rose	  Creations	  behoudt	  hierbij	  echter	  het	  recht	  om	  in	  het	  geval	  van	  
ernstige	  verlaging	  de	  opdracht	  te	  weigeren.	  	  
•	  Bij	  wijzigingen	  binnen	  14	  dagen	  tot	  boekingsdatum	  wordt	  de	  offerteprijs	  alleen	  aangepast	  
indien	  het	  een	  vermeerdering	  van	  werk	  betreft.	  Bij	  een	  opdrachtvermindering	  bent	  u	  altijd	  de	  
oorspronkelijk	  overeengekomen	  prijs	  verschuldigd	  en	  wordt	  geen	  prijsverlaging	  gehanteerd.	  
•	  Bij	  wijzigingen	  op	  de	  boekingsdatum	  zelf	  wordt	  werkvermeerdering	  aan	  u	  doorberekend	  
bovenop	  de	  gestelde	  offerteprijs.	  Bij	  opdrachtvermindering	  blijft	  u	  altijd	  de	  vooraf	  vastgestelde	  
offerteprijs	  verschuldigd	  en	  wordt	  geen	  prijsverlaging	  gehanteerd.	  
	  



7.2	  Annulering	  door	  opdrachtgever:	  	  
-‐	  Bij	  annulering	  tot	  4	  weken	  voor	  boekingsdatum	  kunt	  u	  kosteloos	  annuleren.	  
-‐	  Bij	  annulering	  binnen	  4	  weken	  tot	  boekingsdatum	  wordt	  7,50	  euro	  administratiekosten	  in	  
rekening	  gebracht.	  
-‐	  Bij	  annulering	  binnen	  3	  weken	  tot	  boekingsdatum	  wordt	  50%	  van	  de	  totale	  offerteprijs	  in	  
rekening	  gebracht.	  
-‐	  Bij	  annulering	  binnen	  1	  week	  tot	  boekingsdatum	  wordt	  75%	  van	  de	  totale	  offerteprijs	  in	  
rekening	  gebracht.	  
-‐	  Bij	  annulering	  op	  de	  boekingsdatum	  zelf	  wordt	  100%	  van	  de	  totale	  offerteprijs	  in	  rekening	  
gebracht.	  
	  	  
7.3	  Annulering	  door	  Blue	  Rose	  Creations:	  
•	  Bij	  annulering	  zal	  de	  opdrachtgever	  hier	  telefonisch	  van	  op	  de	  hoogte	  worden	  gebracht.	  
•	  Blue	  Rose	  Creations	  zal	  te	  allen	  tijde	  voor	  vervanging	  proberen	  te	  zorgen.	  Gezien	  de	  
onvoorziene	  aard	  van	  dergelijke	  omstandigheden	  dient	  u	  er	  rekening	  mee	  te	  houden	  dat	  er	  soms	  
geen	  passende	  vervanging	  beschikbaar	  meer	  is.	  Wij	  rekenen	  in	  deze	  uitzonderlijke	  gevallen	  op	  
uw	  begrip.	  
•	  Bij	  annulering	  geldt	  een	  gehele	  prijsteruggaaf.	  
	  	  
Artikel	  8:	  Aansprakelijkheid	  en	  eigen	  risico	  
8.1	  Blue	  Rose	  Creations	  werkt	  met	  professionele	  materialen	  die	  onschadelijk	  zijn	  voor	  de	  huid.	  
In	  een	  uitzonderlijk	  geval	  kan	  het	  voorkomen	  dat	  iemand	  met	  een	  zeer	  gevoelige	  huid	  toch	  
irritatie	  of	  een	  gevoeldigheidsreactie	  kan	  ondervinden.	  Het	  deelnemen	  aan	  activiteiten	  van	  Blue	  
Rose	  Creations	  is	  hierbij	  ook	  geheel	  op	  eigen	  risico.	  	  
8.2	  Blue	  Rose	  Creations	  is	  op	  geen	  enkele	  manier	  aansprakelijk	  voor	  enig	  letsel	  of	  schade	  aan	  
goederen	  of	  personen	  (direct	  of	  indirect)	  die	  wordt	  veroorzaakt	  door	  toedoen	  van	  haar	  
activiteiten,	  tenzij	  deze	  wordt	  veroorzaakt	  door	  aantoonbare	  schuld	  of	  nalatigheid.	  
8.3	  In	  verband	  met	  hygiëne	  behoudt	  Blue	  Rose	  Creations	  zich	  het	  recht	  voor,	  om	  -‐	  bij	  vermoeden	  
van	  besmettelijke	  huidproblemen	  -‐	  personen	  te	  weigeren	  voor	  activiteiten.	  
	  	  
Artikel	  9:	  Promotie	  door	  Blue	  Rose	  Creations	  
Blue	  Rose	  Creations	  behoudt	  zich	  het	  recht	  haar	  activiteiten	  tijdens	  de	  werkzaamheden	  bij	  de	  
opdrachtgever	  te	  promoten	  middels	  het	  dragen	  van	  haar	  eigen	  bedrijfskleding/logo,	  plaatsen	  
van	  banner,	  flyers	  en	  visitekaartjes.	  
	  	  	  
Artikel	  10:	  Foto’s	  –	  Auteursrechten	  
10.1	  Blue	  Rose	  Creations	  behoudt	  zich	  het	  recht	  haar	  grime-‐activiteiten	  middels	  foto’s	  vast	  te	  
leggen.	  Deze	  foto’s	  (van	  kinderen/volwassenen)	  kunnen	  ter	  promotie	  van	  Blue	  Rose	  Creations	  
worden	  gebruikt.	  Bijvoorbeeld	  op	  de	  website,	  facebookpagina	  of	  flyer.	  Indien	  
deelnemer/opdrachtgever	  hier	  bezwaar	  tegen	  heeft	  dient	  dit	  van	  te	  voren	  nadrukkelijk	  te	  
worden	  aangegeven.	  
10.2	  Alle	  foto’s	  van	  Blue	  Rose	  Creations	  zijn	  auteursrechtelijk	  beschermd.	  Het	  is	  daarom	  niet	  
toegestaan	  beeldmateriaal	  van	  deze	  site	  te	  gebruiken	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  
toestemming	  van	  Blue	  Rose	  Creations.	  


