ALGEMENE VOORWAARDEN THANATOPRAXIE THEA VISSER
1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Thanatopraxie Thea Visser, verder te noemen Thea Visser. Door
het geven van een opdracht aan Thea Visser erkent de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
b. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij door
Thea Visser uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2. Offertes
a. Alle offertes zijn vrijblijvend. Thea Visser is pas gebonden nadat hij een schriftelijke overeenkomst is aangegaan.
b. Een aanbieding of offerte verplicht Thea Visser niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
c. Alle door Thea Visser opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of op de diensten drukkende belastingen, lasten of rechten.
Normaliter zijn de diensten die Thea Visser verricht vrijgesteld van BTW.
3. Uitvoeren opdracht
a. De opdrachtgever is gehouden tijdig aan Thea Visser alles te leveren wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
Daaronder wordt in ieder geval begrepen de gegevens over de geneeskundige behandelingen die de overledene heeft gehad in het
bijzonder behandelingen met radioactief materiaal en het tijdig ter beschikking stellen van een ruimte die geschikt is om de
thanatopraxie werkzaamheden uit te voeren.
b. De opdrachtgever staat er voor in dat hij wettelijk bevoegd is om opdracht te geven tot thanatopraxie van het lichaam van de
overledene.
c. Voor zover het gebruik van toeleveranciers wenselijk of noodzakelijk is worden opdrachten aan hen verstrekt door of namens de
opdrachtgever.
d. In verband met het relatief tijdelijk karakter van de werkzaamheden van Thea Visser zijn klachten over de werkzaamheden slechts
mogelijk mits deze direct worden ingediend.
e. Klachten over een deel van de geleverde diensten geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
4. Honorarium en betaling
a. Het aan thanatopraxie te besteden uren is zo zeer afhankelijk van onzekere factoren dat nimmer vooraf een vaste totaalprijs gegeven
kan worden. De eventueel in de overeenkomst genoemde totaalprijs is dan ook indicatief. Meer of andere werkzaamheden dan
oorspronkelijk overeengekomen zullen op basis van het gebruikelijke honorariumtarief in rekening worden gebracht.
b. Naast het honorarium dienen de kosten die Thea Visser maakt voor uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever worden
vergoed.
c. Thea Visser zal een specificatie verstrekken van de door hem gewerkte uren en de gebruikte materialen.
d. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
e. Als betaling niet tijdig plaatsvindt dan is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast kan Thea
Visser dan aanspraak maken op vergoeding van te maken kosten zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
f. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt 15 %
buitengerechtelijke incassokosten, met en minimum van € 75,-, in rekening gebracht.
g. Indien de opdrachtgever een consument is worden de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht conform de het besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke kosten zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW
5. Beperken aansprakelijkheid
a. Thea Visser is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van sierraden of andere zaken die de overledene op of bij zich
draagt.
b. De aansprakelijkheid van Thea Visser voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige
uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het in artikel 5 lid f genoemde bedrag.
c. De aansprakelijkheid van Thea Visser voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door het gebruik van materialen tijdens
het uitvoeren van de overeenkomst, is beperkt tot het in artikel 5 lid g genoemde bedrag.
d. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval vanaf het moment van begraven of crematie van de overledene.
e. De opdrachtgever vrijwaart Thea Visser voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden. Alle kosten en schade die Thea Visser lijdt door aanspraken van derden komen volledig voor rekening en
risico van de Opdrachtgever
f. Thea Visser heeft geen bewaarplicht ten aanzien van de bij het uitvoeren van de opdracht gebruikte materialen of gegevens en
dergelijke
g.Thea Visser is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht nimmer gehouden tot een schadevergoeding die
hoger is dan het overeengekomen factuurbedrag dan wel als dat hoger is de uitkering die hij ontvangt van zijn
aansprakelijkheidsverzekering.
6. Annuleren en opzeggen
a. Als de uitvoering van een overeenkomst wegens overmacht niet kan doorgaan dient binnen 1 uur na het ontstaan van de overmacht
dit gemeld te worden aan Thea Visser. In dat geval zal de uitvoering van de overeenkomst worden verplaatst.
b. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door de opdrachtgever is niet mogelijk.
7. Slotbepalingen
a. Alle overeenkomsten die Thea Visser sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
b. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Thea Visser
c. De opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Thea Visser, rechten en plichten uit
deze voorwaarden of uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
d. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.
e. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de www.voorwaarden.net en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek
kosteloos toegezonden door Thea Visser .
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