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November 2021 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, 
overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door, Babs Bouwman in haar rol als 
zelfstandig trouwambtenaar (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand – 
BABS). 
 
 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) Babs Bouwman, (hierna BABS) de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand die een rol vervult in de (huwelijks)ceremonie 
b) Bruidspaar: natuurlijke personen die met BABS een overeenkomst hebben 

gesloten of wensen te sluiten  
c) Overeenkomst: een aanbieding van BABS of een opdracht verstrekt door 

Bruidspaar aan BABS welke zowel door Bruidspaar als BABS is aanvaard. 
d) Diensten: De voor Bruidspaar verrichte werkzaamheden door BABS. 

 
 

 

Een Overeenkomst tussen Bruidspaar en BABS is pas dan rechtsgeldig na schriftelijke 
ondertekening door beide partijen, of door een wederzijdse akkoordverklaring per e-
mail. 
 
 

 

a) De honorering voor Diensten door BABS in Nederland die beschreven is in de 
Overeenkomst is exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten en exclusief eventuele 
kosten voor een ééndaagse benoeming in de trouwgemeente. Er is geen BTW 
verschuldigd. 

b) Bij verlening van Diensten in het buitenland komen er additioneel aan de 
gebruikelijke honorering kosten bij, zoals onder meer reis- en verblijfskosten, 
visumkosten en een eventuele huurauto. Deze kosten worden vooraf begroot en 
door beide partijen goedgekeurd. 

c) De Diensten worden in drie gelijke termijnen gefactureerd (zie ook artikel 7). De 
omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden wordt toegelicht in de factuur. 
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

d) Indien Bruidspaar niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege 
in verzuim en kan vanaf die datum de wettelijke rente in rekening worden 
gebracht. 
Bruidspaar is alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien 
zij in gebreke blijft door een of meerdere facturen niet te voldoen. 
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Indien BABS haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, is zij nimmer tot 
enige vorm van vergoeding van door Bruidspaar geleden mogelijke directe of indirecte 
schade verplicht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, weercode rood, 
files, omleidingen, ziekte of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen 
worden gemaakt. In deze gevallen zal er door BABS in overleg met Bruidspaar worden 
gezocht naar vervanging of andere oplossingen. Mocht geen vervanging kunnen worden 
gevonden dan hoeft Client het resterende deel; van het overeengekomen Honorarium, 
niet te voldoen. 
Indien de trouwlocatie verandert en dit extra werk als gevolg heeft voor BABS, dan 
dienen er in goed overleg additionele afspraken gemaakt te worden, die door beide 
partijen goedgekeurd dienen te worden.  
 
  

 

Indien in de Overeenkomst is overeengekomen dat BB zogenoemde Informele Akten 
(Ceremonieel Huwelijk, Herbevestiging) maakt, dan kunnen hieraan geen rechten 
worden ontleend. 
 
 

 

a) BABS is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke voor 
Bruidspaar of voor derden ontstaat als gevolg van door BABS verleende Diensten, 
tenzij er sprake is van aantoonbare opzet, nalatigheid of grove schuld. 

b) De door BABS te betalen totale schadevergoeding wegens een in artikel 6a. 
genoemde toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de Diensten, zal 
nooit meer bedragen dan het Honorarium  genoemd in de Overeenkomst tussen 
BABS en Bruidspaar. 
 

  
 

Wanneer het huwelijk wordt geannuleerd, worden reeds voldane facturen niet 
gecrediteerd.  De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail met 
kennisgeving van ontvangst te worden gedaan.  
 
 

 

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 
in geval dat Bruidspaar of BABS per aangetekende brief of per e-mail met kennisgeving 
de andere partij informeert dat het huwelijk geannuleerd wordt. 
 
 
Doorn, November 2021 
Babs Bouwman 


