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Absolutely Flawless is gevestigd in Gorinchem en staat 
geregistreerd bij de kamer van koophandel te Gorinchem 
onder nummer KvK 30239833.

Artikel 1 - Algemeen
1.1.  De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden 

zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen 
en transacties tussen Absolutely Flawless en haar 
opdrachtgevers. Absolutely Flawless accepteert geen 
Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

1.2.  Indien een of meer bepalingen in deze algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden 
blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. 

1.3.  De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. 
boeken van een dienst van Absolutely Flawless.

Artikel 2 - Tarieven 

2.1.  Alle tarieven en prijzen hierin opgenomen zijn bedragen 
exclusief 19% BTW. Tarieven specifiek bedoeld voor 
particulieren zijn inclusief 19% BTW. 

2.2.  Absolutely Flawless kan voor een bepaalde dienst 
worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst 
geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het 
per uur boeken van een specialist geldt het uurtarief.

2.2.  Het eerste overschreden uur bij boeking van een 
dienst met een vast aantal overeengekomen uren 
overeenkomstig het contract zal worden geboekt als 
overuur en gefactureerd worden als het standaard 
uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen 
eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief 
echter met bijtelling van 50%.

2.4. Voor werkzaamheden van Absolutely Flawless tussen 
24:00 en 08:00 uur zal Absolutely Flawlesst 200% van 
het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3 - Voorbereidende vergaderingen
3.1.  In het geval van een vergadering/kennismaking 

tussen Absolutely Flawless en een opdrachtgever die 
plaats vindt buiten Gorinchem worden  gemaakte 
vervoerskosten gebaseerd op het reizen met een auto 
met een kilometer vergoeding van €0,19 per kilometer 
en een reistijd vergoeding gebaseerd op het uurtarief. 

 Ook worden de werkelijke parkeerkosten doorberekend 
aan de opdrachtgever.

3.2.  Besprekingen korter dan 2 uur, voorafgaand aan een 
boeking zullen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 4 - Reiskostenvergoeding 

4.1.  De door Absolutely Flawless gemaakte reiskosten voor 
haar werkzaamheden zijn voor de rekening 

 van de opdrachtgever en worden gebaseerd op het 
reizen met een auto met een kilometer vergoeding 
van € 0,19 per kilometer en een reistijd vergoeding 
gebaseerd op het uurtarief.

 Ook worden de werkelijke parkeerkosten doorberekend 
aan de opdrachtgever.

4.2.  Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn 
tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever 
inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in 
een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen door opdrachtgever en Absolutely 
Flawless.

Artikel 5 - Totstandkoming boeking 

5.1.  Een boeking komt tot stand op het moment dat de 
opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of 
digitaal een aanbod van Absolutely Flawless aanvaardt. 

5.2.  Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen 
van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden 
Absolutely Flawless alvorens een boeking te doen. 

5.3.  De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, 
aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan 
verminkte offertes kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

5.4.  Een offerte heeft een geldigheid van veertien dagen. 
5.5.  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor 

toekomstige opdrachten.  

Artikel 6 - Uitvoering van de dienst 

6.1.  Absolutely Flawless zal haar werkzaamheden naar 
beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

6.2.  Absolutely Flawless is niet aansprakelijk voor schade, 
van welke aard dan ook, doordat Absolutely Flawless 
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en/of niet volledige gegevens.   
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Artikel 7 - Betaling

7.1.  Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de 
opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag 
plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. 

7.2.  Reclamaties ten opzichte van de factuur: De 
opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk en via 
een telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de 
toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht 
in te stemmen met de inhoud van de factuur.

7.3.  Betaling factuur geschiedt middels overschrijving 
bankopdracht.

7.4.  Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij 
overschrijding van de genoemde betalingstermijn 
bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege 
in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente 
verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, 
ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te 
betalen bedrag.

7.5.  Kosten van invordering: Alle kosten van invordering 
bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel 
buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste 
van opdrachtgever. Deze worden op een minimum 
gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een 
minimum van € 150,=.

Artikel 8 - Opzegging, beëindiging en opschorting van de 
overeenkomst 

8.1.  In geval van overmacht waaronder ziekte van de Make-
up/grime/style artist kan Absolutely Flawless te allen 
tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. 
Facturering wordt dan evenredig aangepast.  

8.2.  Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Absolutely 
Flawless gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen 
aan derden en specifiek aangeschafte materiaalkosten 
als gevolg van deze annulering in zijn geheel door 
opdrachtgever vergoedt worden. Geboekte opdrachten 
kunnen door opdrachtgever tot een maand vòòr de 
opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane 
betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte 
opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de 
volgende annuleringskosten verschuldigd:   

a)  Bij annulering vanaf de 40ste dag tot de 14e dag voor 
de opdracht 25%. 

b)  Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de 
opdracht 50%. 

c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de 
opdracht 75%. 

d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het 
volledige factuurbedrag.  

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en schade

9.1.  Absolutely Flawless sluit elke aansprakelijkheid 
uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst 
mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, 
van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die 
niet te wijten zijn aan schuld van Absolutely Flawless 
en die krachtens de Nederlandse wet of de in het 
maatschappelijke verkeer geldende normen niet in 
redelijkheid aan Absolutely Flawless kunnen worden 
toegerekend. 

9.2.  Schade aan opdrachtgever door Absolutely Flawless: 
Absolutely Flawless is niet aansprakelijk voor schade 
die aan opdrachtgever wordt toegebracht door 
Absolutely Flawless, tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld van Absolutely Flawless.

9.3.  Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever 
vrijwaart Absolutely Flawless van aanspraken in 
verband met schade die aan derden is toegebracht 
door Absolutely Flawless of de specialiste in uitvoering 
van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij 
er sprake is van opzet of grove schuld van Absolutely 
Flawless of de specialiste.

Artikel 10 - Boekingen 

10.1. Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het 
management van Absolutely Flawless. Freelancers 
ingehuurd door Absolutely Flawless mogen niet direct 
worden benaderd door directe klanten en partners van 
Absolutely Flawless zonder Absolutely Flawless daar in 
te erkennen. Indien dit wel gebeurt behoudt Absolutely 
Flawless het recht om het gehele tarief te factureren 
aan de in gebreke gebleven opdrachtgever. 

Artikel 11 - Vrij werk en testshoots

11.1.  Als Absolutely Flawless haar medewerking verleend 
heeft aan testshoots of vrij werk, mag dit materiaal 
niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden 
of publicatie zonder voorafgaand aan de testshoot 
overleg met Absolutely Flawless.
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Artikel 12 - Klachten 

12.1.  Klachten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na 
datum van uitvoering van de opdracht schriftelijk 
en voldoende gemotiveerd bij Absolutely Flawless 
ingediend te worden voorzien van eventueel 
bewijsmateriaal. 

12.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens 
Absolutely Flawless, is dat de klacht gegrond moet zijn. 

  
Artikel 13 - Geschillen 

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van Absolutely 
Flawless is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd 
is. Niettemin heeft Absolutely Flawless het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter. 

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten.   

Artikel 14 - toepasselijkheid recht 

14.1.  Op elke overeenkomst tussen Absolutely Flawless en 
de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal 
Privaatrecht van toepassing.   

Artikel 15 - Wijziging, uitleg en vind plaats van deze 
voorwaarden 

15.1.  Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de 
Internetsite van Absolutely Flawless te weten www.
flawless.nl

15.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van 
deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst 
daarvan steeds bepalend. 

15.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.  


