
Trouwen bij Mireille
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, 
overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Mireille van Tiel, zelfstandig 
trouwambtenaar (www.trouwenbijmireille.nl)

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de zelfstandig trouwambtenaar komt tot 
stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een 
akkoordverklaring per mail. De boeking is definitief als de aanbetaling zoals benoemd 
in de bevestiging is ontvangen.

Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze niet worden 
teruggestort, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ziekte of 
overlijden.

Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de 
door de zelfstandig trouwambtenaar aangewezen bankrekening. Mocht deze betaling 
uitblijven dan zal de zelfstandig trouwambtenaar Trouwen bij Mireille niet verschijnen 
op de dag van de ceremonie.

Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien de zelfstandig 
trouwambtenaar haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals 
bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of 
zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen zal er door de trouwambtenaar uiterst zorgvuldig worden gezocht 
naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar.

Mocht onverhoopt geen vervanging geregeld kunnen worden dan zal het totale bedrag
inclusief de aanbetaling terug worden gestort.

• Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 30% van het 
totaalbedrag verschuldigd.

• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 60% van het 
totaalbedrag verschuldigd.

• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie is 100% van het 
totaalbedrag verschuldigd.

• De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Aan de door Trouwen bij Mireille gemaakte informele akten voor een zogenaamde 
herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.



Trouwen bij Mireille is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of 
voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Trouwen bij Mireille verleende 
diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Trouwen bij 
Mireille. De door Trouwen bij Mireille te betalen schadevergoeding wegens een 
toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet 
meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Jullie Moment en de 
cliënt (inclusief BTW).
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
in geval van:

• Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg 
heeft in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is 
of in gebreke blijft.

• De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, 
cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk 
verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

• De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst in geval van:

• Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Trouwen bij Mireille.
• Overlijden van de trouwambtenaar van Trouwen bij Mireille.
• Ziekte van de trouwambtenaar van Trouwen bij Mireille op de dag waarop de 

huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Trouwen bij Mireille is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 
die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft 
verkregen.
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