
VOORWAARDEN RENKE’S SCHOONMAAK ADVIESBUREAU
Renke’s schoonmaak adviesbureau is onderdeel van Renke Fotografie te Assen.

WIE IS RENKE?
Renke is al enige jaren ondernemer (fotografe en ontwerpster) in 
haar fotostudio te Assen. Net als vele ondernemers kreeg zij door de 
corona-maatregelen een enorme omzetdaling. Omdat stilzitten niks 
voor haar is, heeft ze bij verschillende bedrijven in de schoonmaak 
gewerkt. Hieruit is Renke’s schoonmaak adviesbureau ontstaan.

WAT IS RENKE’S SCHOONMAAK ADVIESBUREAU?
Renke heeft bij een aantal bedrijven in de schoonmaak gewerkt 
en heeft zelf meegemaakt dat er binnen deze branche weinig 
aandacht besteed wordt aan het inwerken, met name hygiënisch 
werken. Ondanks dat dit beroep weinig waardering en aandacht 
krijgt, is het een belangrijke taak, vooral nu met het corona-virus. 
Daarom geeft Renke advies hoe er hygiënischer schoongemaakt kan 
worden bij o.a. hotels (de huishouding), winkels/kantoren met eigen 
schoonmaakteam en veel voorkomende bijbaantjes voor scholieren 
en studenten. Kortom, schoonmaakwerk waar je geen opleiding of 
cursus voor hoeft te doen.

DEFINITIES
• Renke: De opdrachtnemer.
• Klant: De wederpartij van Renke, de opdrachtgever.
• Schriftelijk: Communicatie per mail, WhatsApp of SMS.
• Opdracht: De dienst die de klant afneemt bij Renke.
• Annuleren: Het beëindigen of ontbinden van de opdracht.
• Last minute: Een opdracht die binnen 14 dagen na de boeking 
plaatsvindt.

1 BOEKING
Na de bevestiging (per mail of WhatsApp) van Renke is de datum 
en tijd voor de klant gereserveerd, hiermee is de opdracht definitief. 
Tot die tijd blijven deze datum en tijd open voor anderen. In de 
bevestiging aan de klant wordt de afgesproken opdracht, met 
de kosten, vermeld. Kosteloos annuleren kan tot 72 uur na de 
bevestiging van Renke, m.u.v. last minute. Zie ook 2 en 4

2 BETALING
2.1 Betalings termijn dienst
De klant betaalt het volledige bedrag binnen 7 dagen na de opdracht.

2.2 Niet op tijd betaald
De betaling dient te geschieden zoals vermeld in het betaalverzoek 
en/of op de factuur. Bij het uitblijven van een (tijdige) betaling is de 
klant in verzuim. De klant is Renke een vertragingsrente, gelijk aan de 
wettelijke (handels)rente, verschuldigd. De incassokosten zijn voor 
rekening van de klant.

3 PRIJSWIJZIGINGEN
Renke heeft het recht de prijzen te wijzigen zonder dat vooraf kenbaar 
te maken. Een prijswijziging heeft geen invloed op al gereserveerde 
opdrachten, of op offertes die een geldigheidsperiode kennen. 
De actuele prijzen vindt je op www.renke.nl/advies.

4 ANNULEREN OF VERZETTEN
4.1 Kosteloos annuleren of verzetten
• Kosteloos annuleren of verzetten kan tot 72 uur na de bevestiging 
van Renke, zie 1
• Bij een last minute opdracht is kosteloos annuleren of verzetten 
niet mogelijk.
• Zie ook 4.2 en 4.3 voor de kosten en voorwaarden bij het annuleren 
of verzetten van een opdracht.

4.2 Annuleren
• Na de periode van kosteloos annuleren (zie 4.1) bedragen de 
annuleringskosten € 22,50
• Binnen 1 week voor de opdracht bedragen de annulerings-kosten 
50% van de afgesproken prijs (met een minimum van € 60,-).
• Binnen 48 uur voor de opdracht bedragen de annulerings-kosten 
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4.3 Verzetten
• Binnen 48 uur voor de opdracht: De klant betaalt € 27,50 voor 
het verzetten.

5 ANNULEREN OF VERZETTEN DOOR RENKE
Indien Renke binnen 48 uur voor de opdracht, om een zwaar 
wegende reden, niet in staat is om de opdracht op het afgesproken 
moment te doen, wordt deze in overleg met de klant verzet. In dat 
geval krijgt de klant een korting van € 17,50 op de totaalprijs, de klant 
kan hier verder geen schadevergoeding voor eisen.

6 EXTRA KOSTEN
Extra gemaakte uren en/of kosten, die Renke door input van de 
klant in de opdracht steekt, worden aan de klant doorbelast. 
Renke hanteert hiervoor, waar mogelijk, de prijzen zoals vermeld op 
www.renke.nl/advies
Extra kosten kunnen apart gefactureerd worden.

7 SCHADE
7.1 Schade aan apparatuur van Renke
Indien er wegens buitensporig gedrag door de klant of het personeel 
van de klant schade wordt veroorzaakt aan de apparatuur en/of 
spullen van Renke stelt Renke de klant aansprakelijk tot maximaal 
75% van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur en/of spullen.

7.2 Lichamelijke of materiële schade
Renke is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade van 
de klant, ontstaan voor, tijdens of na de opdracht.

7.3 Schade door Renke
Renke heeft hiervoor een verzekering afgesloten.

8 KLACHT
Indien de klant een klacht heeft over een dienst van Renke, dient hij 
dit binnen 7 dagen na aanvang van de opdracht te melden. Dit dient 
schriftelijk (per mail of post) te geschieden, onder vermelding van het 
factuurnummer. Renke neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de 
klacht contact op, indien nodig met een passende oplossing.

9 WIJZIGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Renke behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Renke aan de 
klant medegedeeld.

10 TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Nederlands recht
Op elke overeenkomst tussen Renke en de klant is Nederlandse 
recht van toepassing.

10.2 Geschillen
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde 
rechter in Assen, Drenthe.

10.3 Inspanningsplicht
Alvorens een beroep wordt gedaan op de rechter, zullen zowel 
Renke als de klant, hun uiterste inspanning leveren een geschil in 
overleg te beslechten.
(De voorwaarden lopen tot en met artikel 10.3)


