
Algemene Voorwaarden Royal Dresses 
 
1. Eigendom a) De in bruikleen zijnde artikelen zijn eigendom van Royal Dresses.  b) De opdrachtgever/ gebruiker en diens 
medegebruikers dienen netjes en de normale voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van de inbruikleen zijnde artikelen. 
c) De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de in gebruik zijnde artikelen tijdens een arrangement. d) 
opdrachtgever dient persoonlijk aanwezig te zijn tijdens een arrangement en minimaal 21 jaar te zijn.  
2.  Reserveren a) Reserveren van een arrangement geschiedt uitsluitend na aanbetaling van een voorschot, gelijk aan 25% 
van het factuur totaalbedrag en dient te worden overgemaakt op onze bankrekening t.n.v. Royal Dresses 
NL67RABO0194347273 b) Wanneer de overeenkomst om de een of andere reden wordt ontbonden door de opdrachtgever en 
deze afziet van het arrangement, worden de reserveringskosten gelijk aan het bedrag van voorschot niet  terugbetaald.  
3. Prijsstelling a) Op onze facturen gelden een inclusief 21% B.T.W. b) De opdrachtgever dient het totale factuurbedrag 
uiterlijk 21 dagen voor aanvang over te maken op onze bankrekening t.n.v. Royal Dresses NL67RABO0194347273.  
4.  Annuleren a) Annulering is mogelijk tot 24 uur na het reserveren (niet geldig op reserveringen binnen 2 weken voor 
arrangementdatum) hierna is terugbetaling van de gemaakte (aan)betaling niet mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken voor 
arrangementdatum is 50% van het totale factuurbedrag als vergoeding verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week voor 
arrangementsdatum is 100% van het totale factuurbedrag als vergoeding verschuldigd. Bij het niet op komen dagen van 
opdrachtgever en of diens medegebruikers op de dag van het arrangement zelf wordt 100% van het overeengekomen bedrag 
volledig doorberekend en niet terugbetaald. b) Bij afzegging van medegebruikers zal een nieuwe factuur worden opgesteld en 
aangepast naar de tariefstelling geldend voor het (nieuwe) aantal deelnemers. Met een minimale tariefstelling van 6 betalende 
deelnemers. Het creditbedrag wordt aan opdrachtgever terugbetaald, minus verrekening van administratiekosten 25 euro     
c) Bij afzegging van medegebruikers binnen het annuleringstermijn zal 50% van het bestaande totaalbedrag verrekend 
worden met 50% van het nieuwe factuurbedrag. Een nieuw factuur wordt opgesteld en aangepast naar de tariefstelling 
geldend voor het (nieuwe) aantal deelnemers. Met een minimale tariefstelling van 6 betalende deelnemers. Het creditbedrag 
wordt aan opdrachtgever terugbetaald, minus verrekening van administratiekosten 25 euro.  
5. Overmacht) In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Royal Dresses gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of 
schadevergoeding kan doen gelden. Waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en 
billijkheid niet van Royal Dresses kan worden gevergd. 
6. Arrangement tijdsduur a) De duur van het arrangement is vooraf overeengekomen / vastgelegd met de opdrachtgever. 
b) De opdrachtgever en diens medegebruikers dienen op de afgesproken locatie en tijden aanwezig te zijn.  c) De 
arrangementprijs heeft o.a. betrekking op de tijdsduur van zowel locatiehuur als de dienstverlening van Royal Dresses. 
Mocht de opdrachtgever en/of diens medegebruikers langer gebruik (willen) maken van de locatiehuur en/of dienstverlening 
dan wordt per overschrijdend kwartier 50 euro extra in rekening gebracht en verrekend met de borg. d) Royal Dresses niet 
verantwoordelijk is voor het foutief doorgeven/ opgeven van onjuiste maatvoering van het beschikbaar te stellen kledingstuk, 
waardoor het kledingstuk niet goed passend blijkt te zijn. e) Royal Dresses in overleg met opdrachtgever zal kijken naar een 
oplossing binnen de mogelijkheden, Royal Dresses behoudt zich het recht voor hiervoor extra kosten in rekening te brengen. 
7. Waarborg a) Voor al ons verhuuraanbod of in bruikleen zijnde artikelen, dient de opdrachtgever tevens een waarborg te 
betalen via bank. Deze waarborg is gelijk aan 200 euro. Voor evt. aanverwante accessoires wordt de waarborg nader 
overeengekomen.  
b)Tijdens een arrangement kunnen er door omstandigheden in bruikleen zijnde artikelen beschadigd en/of ernstig vervuild 
raken c)De in bruikleen zijnde artikelen worden na gebruik gecontroleerd door Royal Dresses met de opdrachtgever of alles 
compleet en in de juiste staat is. d) Bij beschadiging of zware verontreiniging van de artikelen (bijvoorbeeld door gras 
/etenswaren / make-up) zijn de kosten van reparatie, reiniging of eventuele vervanging voor rekening van de opdrachtgever.  
e) Het te vergoeden bedrag en eventuele bijkomende kosten worden dan ingehouden op de borgstelling of in rekening 
gebracht, afhankelijk van de ernst van de situatie. f) De opdrachtgever kan de schade al dan niet declareren bij haar 
verzekeringsmaatschappij. 
8. Aansprakelijkheid a) De opdrachtgever en diens medegebruikers stellen zich volledig aansprakelijk voor beschadiging, 
diefstal of verlies van de in bruikleen zijnde artikelen. b) Bij gebruikmaking en betreding van de gehele locatie, zullen de 
opdrachtgever en diens medegebruikers zich gepast gedragen, en zich houden aan de gelende voorschriften en/of het opvolgen 
van aanwijzingen van Royal Dresses of de Locatie. c) De opdrachtgever en diens medegebruikers zich  volledig aansprakelijk 
stellen voor beschadiging aan de locatie (gebouw, inventaris, landgoed of goederen), ontvreemding of kosten die voortkomen 
uit roekeloos gedrag d) Deelname aan een arrangement, gebruikmaking van de locatie en diens faciliteiten geschieden volledig 
op eigen risico voor zowel opdrachtgever als diens gebruikers e) Royal Dresses en de locatie zijn niet aansprakelijk voor 
schade/letsel, verlies of diefstal, ontstaan tijdens deelname aan het arrangement. f) Bij ontvreemding zal Royal Dresses 
aangifte doen  bij de politie. 
9. Fotorechten a) Royal Dresses behoudt het recht om gemaakte foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden en social 
media.  
10. Recht a) Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.   


