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KVK: 61598356
BTW nummer: NL1995 43 148 B02

Algemene voorwaarden Mondain Exclusive Reservations:
1. Mondain Exclusive Reservations, verder Mondain, is een eenmanszaak gevestigd te
Schelluinen, ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 601598356.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
Mondain, waaronder ook begrepen een lidmaatschap van Mondain.
3. Een lidmaatschap komt tot stand door de ondertekening van een
lidmaatschapsbevestiging of betaling van factuur van Mondain. Het lidmaatschap
gaat in op de datum die op deze bevestiging staat vermeld.
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden).
Het lid kan het lidmaatschap tot 1 maand (30 dagen) voor vervaldatum per e-mail
opzeggen zonder verdere opgave van reden. Het lidmaatschap wordt jaarlijks
automatisch met één jaar verlengd. Bevestiging van de opzegging zal aan het door
het lid opgegeven e-mailadres worden verzonden.
5. Een lidmaatschap met de dienstverlening van Mondain is persoonlijk en de diensten
worden uitsluitend ten behoeve van het lid verricht. Derden kunnen aan het
lidmaatschap, de uitvoering van de diensten door Mondain en de resultaten
daarvan geen rechten ontlenen.
6. Mondain reageert binnen 1 uur op een telefonisch contact, Whatsapp/sms of email.
Indien Mondain op enig moment niet bereikbaar is, bijvoorbeeld in verband
met een vliegreis of door overmacht, worden de leden hiervan zo mogelijk tijdig
op de hoogte gesteld.
7. Indien voor een reservering op het moment van reserveren een pre-autorisatie
wordt verlangd, maakt Mondain dit aan het lid bekend met een verzoek de
benodigde creditcard gegevens te verstrekken. Mondain geeft de gevraagde
gegevens door aan degene bij wie wordt gereserveerd.
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Algemene voorwaarden Mondain Exclusive Reservations:
8. Indien Mondain door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding of garantie is gehouden.
Persoonlijke data
9. Mondain erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door
gebruiker uiterst belangrijk is voor gebruiker en Mondain zal derhalve genoemde
data behandelen als vertrouwelijke informatie. Mondain zal tevens voldoen aan
de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens.
10. Mondain beschikt over een uitgebreid netwerk van zakelijke contacten en wil graag
haar leden met elkaar in contact brengen. Dit ten voordele van beiden leden.
Daarbij kunnen de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer worden
verstrekt uitsluitend aan andere leden van Mondain. Het is aan Mondain om te
bepalen welke onderlinge contacten zij tot stand wil brengen. Het aangaan van
een lidmaatschap houdt eveneens in dat de leden hiermee instemmen en
hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Mondain zal de persoonsgegevens
niet aan een derden ter beschikking stellen of verkopen.
Betalingen
11. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 595,- exclusief BTW per jaar. Indien het
lid wenst dat Mondain werkzaamheden verricht buiten de scope van het
lidmaatschap, zoals het maken van een hotelreservering of het huren van een
auto, maken partijen op dat moment schriftelijk afspraken over de te berekenen
vergoeding.
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Algemene voorwaarden Mondain Exclusive Reservations:
12. Alle door Mondain genoemde bedragen, kosten en lidmaatschapsgelden zijn
exclusief 21% BTW. Facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum
te worden betaald. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet
tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of
ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke rente
verschuldigd en is Mondain bevoegd incassomaatregelen te treffen.
Vanaf het moment dat de zakelijke opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten
verschuldigd. Buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen aan particuliere
opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke
incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
1. Mondain kan het niveau van de dienstverlening van de ingeschakelde derdeleveranciers
zoals hotels, restaurants, bars, clubs, chauffeurs en verhuurmaatschappijen nimmer garanderen.
Mondain is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een prestatie die niet naar tevredenheid
is geleverd door de betreffende derde of eventuele schade die de klant of een derde als gevolg
van (een gebrek in) de dienstverlening lijdt.
2. In overeenkomsten met derden is Mondain enkel te beschouwen als een
tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van
Mondain, rechtstreeks gesloten tussen de derde en het lid. Op geen enkel
moment is Mondain aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering,
nakoming of betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Klant en een
derde waarbij Mondain heeft bemiddeld.
3. Indien het lid een gemaakte reservering wenst te annuleren, dient hij dit tenminste
24 uur voor het afgesproken tijdstip van de reservering kenbaar te maken aan
Mondain. Geldt een afwijkende annuleringsregeling of indien annuleringskosten
worden gerekend, dan stelt Mondain het lid hiervan vooraf per e-mail op de hoogte.
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Algemene voorwaarden Mondain Exclusive Reservations:
4. Iedere aansprakelijkheid van Mondain is beperkt tot het bedrag dat in het
betreffende lidmaatschap is betaald voor één jaar, verminderd met de door
Mondain namens opdrachtgever aan derden betaalde kosten.
5. Aansprakelijkstelling van Mondain door opdrachtgever of een derde dient te
geschieden binnen drie maanden na het redelijkerwijs bekend zijn van
opdrachtgever of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis,
bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Mondain is vervallen.
6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of een derde jegens
Mondain in verband met een overeenkomst vervallen binnen drie maanden na
het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met deze rechten of
bevoegdheden.
Algemeen
1. Partijen kunnen slechts van deze algemene voorwaarden afwijken door middel van
een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.
2. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Mondain is onderworpen aan het
Nederlandse recht. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen
in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen het
arrondissement waarin Mondain is gevestigd.
3. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd
zou worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed
overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de
oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Pagina 4/4.

www.mondain247.com

