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Algemene voorwaarden Amber Personal Assistant 
 
Toepasselijkheid 
Wanneer een deel van de Algemene voorwaarden niet is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
volledig van kracht. Indien onduidelijkheid bestaat dan treed ik graag hierover met u in overleg om tot 
duidelijkheid te komen. 
 
Overeenkomst 
Van een overeenkomst is sprake wanneer een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt 
aanvaard. Ter bevestiging zal ik een overeenkomst opstellen met alle overeengekomen afspraken. Deze 
overeenkomst dient voor aanvang van de werkzaamheden getekend te worden.  
 
Betaling en incassokosten 
Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan stuur ik een aanmaning. 
Mocht ik binnen 14 dagen geen betaling ontvangen dan breng ik wettelijke rente in rekening. Ik kan een beroep 
doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente 
hierop te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft. 
 
Ik ben niet gehouden aan het vervolgen van mijn werkzaamheden indien betaling uitblijft.  
 
Aansprakelijkheid 
Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit 
te komen. Uw bericht hierover dient, zo gedetailleerd als mogelijk, binnen 14 dagen na het ontstaan aan mij 
kenbaar te worden gemaakt.  
 
Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Mijn 
aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend 
geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uit keert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het 
overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.  
 
Ik ben nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens. 
Ik ben nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ingeschakelde derden.  
 
Overmacht 
Wanneer ik door omstandigheden buiten mijn schuld wordt gehinderd mijn werkzaamheden te verrichten, ben 
ik niet gehouden deze werkzaamheden te verrichten. Ik zal zo snel als mogelijk hierover contact met u 
opnemen en hierover met u in overleg te treden. Het staat mij vrij een vervanger in te schakelen. Mocht de 
omstandigheid voorduren dan ben u in ieder geval na 30 dagen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De 
werkzaamheden die voor het intreden van de overmacht zijn verricht, worden gefactureerd.  
 
Intellectuele eigendom  
Voor al het materiaal dat door mij ontwikkeld wordt, ben ik auteursrechthebbende. Dit materiaal mag alleen in 
uw organisatie worden gebruikt en dit materiaal mag niet extern worden verspreid of verveelvoudigd.  
 
Geheimhouding 
Ik ga vanzelf sprekend vertrouwelijk om met uw (bedrijfs)gegevens en alle informatie die ik tijdens mijn 
werkzaamheden verkrijg.  
 
Slotbepalingen 
Mochten er omstandigheden voordoen die niet in deze algemene voorwaarden en overeenkomsten zijn vermeld 
dan zal hierover overleg plaats vinden.  
Het Nederlands recht is van toepassing. 
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