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WAT GA JE LEREN?

Waarom algemene voorwaarden onmisbaar zijn

Welke afspraken je vastlegt

Gratis apps die je leven makkelijker maken

Welke verzekeringen belangrijk zijn



ALGEMENE VOORWAARDEN
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Algemene voorwaarden is een document waarin de wederzijdse rechten en

verplichtingen van de koper en de verkoper staan. Denk bijvoorbeeld aan de

betaaltermijn, hoe je met annuleringen omgaat, de levertijd en wat jij moet doen

als er iets misgaat.

De algemene voorwaarden stuur je altijd met de offerte mee of je plaatst ze op

je website. Klanten horen jouw algemene voorwaarden te ontvangen voordat

jullie een deal sluiten.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke klant, ongeacht de opdracht

die je voor hen uitvoert. In de voorwaarden staan dus geen details en afspraken

over de opdracht. Die leg je vast in een contract.

Laat jouw algemene voorwaarden altijd opstellen door een jurist en kopieer het

nooit van een ander. Je weet niet of hun voorwaarden van toepassing zijn op

jouw bedrijf.

NOTITIES



AFSPRAKEN VASTLEGGEN
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Diensten

Betaaltermijnen

Verantwoordelijkheden

Auteursrecht

Beëindigingsclausule

Voor welke dienst huurt de klant jou in? Dat kan zaaldecoratie zijn, een sweet table

of de organisatie van het gehele feest. Dit is belangrijk om vast te leggen, want de

klant kan iets heel anders verstaan onder party styling of party planning dan jij.

Voor welk bedrag lever je jouw diensten? Leg vast welk bedrag de klant moet

betalen en wanneer. Is er een aanbetaling of dient het bedrag in één keer voldaan

te worden? Wanneer zijn de betaalmomenten?

Wat is jouw verantwoordelijkheid en welke verantwoordelijkheid heeft de klant? Leg

mondelinge afspraken vast.

Je mag niet zomaar foto’s gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Als er

een fotograaf is ingehuurd en jij wilt die foto’s gebruiken, vraag netjes om

toestemming. Andersom mag jij bepalen wie jouw foto’s wel en niet mag gebruiken.

Wat als je al voorbereidingen hebt getroffen en de klant besluit om geen feest te

geven? Dan wil je niet met alle gemaakte kosten blijven zitten. In dit onderdeel leg je

vast onder welke voorwaarden de opdracht beëindigd mag worden en wat de

financiële afspraken zijn.

NOTITIES

BEKIJK DE
CONTRACTBUNDEL

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/contractbundel/


01. Trello

Trello is een handige planningstool waar je verschillende borden kunt

aanmaken. Stel een deadline in, voeg bijlagen toe en word via de app

herinnerd aan de deadline. Maak hier jouw eigen gratis account aan.

NOTITIES

02. Planoly

Met Planoly plan ik elke maand gratis mijn Instagram en Stories in. Ik

bedenk in 2 uur per maand alle posts die ik wil plaatsen. Scheelt echt

super veel tijd. Bij het gratis pakket zitten in totaal 30 posts inbegrepen.

03. Moneybird

We houden van parties, niet van cijfers ;) Toch is mijn boekhouding tip top

in orde. Bonnetjes zijn makkelijk te uploaden via de app en offertes zijn zo

gemaakt. Omdat alle financiën worden bijgehouden, is mijn btw-aangifte

binnen 10 minuten gedaan. Whoop whoop!

04. Canva

Ontwerp alles wat je maar wilt en helemaal gratis. Al mijn Insta stories en

post zijn in Canva ontworpen. Zelfs dit werkboek! Je maakt hier een gratis

account aan.

05. Unfold

Hiermee maak je ook mooie Instagram stories met handige templates

(voor foto en video). Deze app werkt prima op je telefoon.

GRATIS APPS
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https://trello.com/b/jVWjyRu3
https://www.planoly.com/referral/partyplanningacademy
https://www.moneybird.nl/?referrer=d856b03612
http://www.canva.com/
http://www.unfold.com/


VERZEKERINGEN
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Aansprakelijkheidsverzekering: je bent verzekerd tegen de gevolgen van

schade door je medewerkers of je producten. Als party planner kom je op

verschillende locaties en misschien ook bij mensen thuis. Als je per ongeluk een

dure vaas omgooit, wil je dit echt niet uit je eigen zak betalen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering is net iets anders

die die hierboven. Deze is specifiek gericht op jouw beroep. Als je advies geeft

wat uiteindelijk schadelijk is voor de klant, dan ben je verzekerd vanuit je beroep.

Rechtsbijstandverzekering: je krijgt juridische hulp op zakelijk gebied. Stel dat

je geen contract hebt of in een lastige situatie terecht komt met een klant die

niet wilt betalen, is juridische bijstand je allerbeste vriend.

Inboedelverzekering: Dit is materiaal waar je dagelijks mee werkt, dus als er

brand uitbreekt in je opslag wil je natuurlijk dat je weer snel nieuwe spullen kunt

kopen.

Er zijn nog heel veel andere verzekeringen die misschien van toepassing zijn op jouw

situatie, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Check ze op een algemene

verzekeringssite of op de website van de KvK en laat je goed informeren.

NOTITIES


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 


