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Intro 
Aangenaam! Ik ben Gitty 
van Doorn.  

Gialetta Company is 
gevestigd aan de 
Hortensiastraat 10, 3333 ED 
in Zwijndrecht en als 
eenmanszaak ingeschreven 
in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel 
onder nummer: 85521507. 

Gialetta Company is een 
fullservice marketingbureau. 
Samen met mijn team van 
freelancers, ontwikkelen wij 
marketingexperience-
concepten voor 
ondernemers.  

Gialetta Company creëert 
memorabele merk- 
belevingen door gebruik 
van de love potion-formule 
zodat klanten omgetoverd 
worden in fans, levenslange 
fans. 

Niet alleen in onze 
dienstverlening zorgen wij 
voor onvergetelijke 
merkbelevingen, maar dit  

voeren wij ook door in onze algemene voorwaarden, die je nu voor je hebt liggen!  
Wij geloven namelijk in positiviteit en het zorgen voor elkaar.  

In dit document lees je in de beschreven artikelen, onder welke condities je gebruikt kunt 
maken van onze diensten en wat jij weer van ons kunt verwachten. Wij hebben ons best 
gedaan deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk 
gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden (op 
onderdelen) toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op via: 
* gitty@gialetta.com of ) 06-14483548. 

Let’s create an Experience together! 
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Begrippen 

Gialetta Company: de opdrachtnemer die de opdracht voor jou als opdrachtgever 
uitvoert en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever: de organisatie die een opdracht verstrekt of wenst te verstrekken aan 
Gialetta Company en tevens de wederpartij in de overeenkomst. Dit kan een natuurlijke 
persoon zijn in de uitoefening van een bedrijf (denk aan een eenmanszaak) of een 
rechtspersoon (zoals een B.V. of overheidsinstelling).  
Opdracht: de werkzaamheden die Gialetta Company voor jou gaat verrichten en 
waarvoor een overeenkomst wordt gesloten. 
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie, zoals 
e-mail. 

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt ´opdrachtnemer´ aangeduid met ´je, 
jij, jou en jouw´ en worden ´opdrachtgever´ Gialetta Company genoemd.  
Samen heten we ook wel ´partijen´. 

Artikel 1. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing? 
(Reikwijdte) 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, 
overeenkomsten, diensten, facturen en overige werkzaamheden waarop Gialetta 
Company deze algemene voorwaarden voor jou van toepassing heeft verklaard. 

2. Mocht jij algemene voorwaarden hanteren, of hoe je ze ook noemt, dan zijn deze 
uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht met Gialetta Company.  

3. Als je een afwijkend voorstel hebt of een aanvulling op deze algemene voorwaarden 
hebt, dan zijn deze pas geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Gialetta 
Company zijn geaccepteerd.  

4. Deze algemene voorwaarden zijn overigens ook van toepassing op gewijzigde 
opdrachten en/of verlengde opdrachten.  

5. Gialetta Company mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Hierover ontvang 
vooraf schriftelijk bericht. 

6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar blijken (ongeldig blijken), blijven de overige bepalingen volledig van 
toepassing. We zullen dan als partijen in onderling overleg een nieuwe afspraak 
maken ter vervanging van de ongeldige bepaling. Hierbij wordt qua strekking en doel 
zoveel mogelijk aangesloten bij de oorspronkelijke bepaling. 

7. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen ons 
als partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang 
op deze algemene voorwaarden. 

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor eventuele werknemers van 
Gialetta Company en voor derden die door Gialetta Company ingeschakeld worden.  
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Artikel 2 – Het aanbod aan jou 

1. Als je een offerte ontvangt, is deze tot en met veertien (14) kalenderdagen na de 
offertedatum geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidstermijn is 
opgenomen. 

2. De offerte is gebaseerd op de gegevens die je zelf hebt verstrekt. Gialetta Company 
gaat er daarbij vanuit dat de door jou verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.  

3. De inhoud van de opdracht bestaat uit de werkzaamheden die in de offerte of 
opdrachtbevestiging zijn omschreven.  

4. Genoemde tarieven zijn exclusief btw. 
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
6. Je kunt Gialetta Company niet houden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen 

in de offerte, of kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod op de 
website.  

7. Een samengestelde offerte geldt als één geheel. Dit betekent dat wanneer je slechts 
een deel van de offerte aanvaardt, Gialetta Company niet verplicht is dat gedeelte van 
de opdracht voor je uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Gialetta 
Company heeft in dat geval het recht een nieuwe offerte te maken. 

Artikel 3 – Hoe de overeenkomst tot stand komt 

1. De overeenkomst tussen ons als partijen komt tot stand op het moment dat je 
mondeling of schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Gialetta Company.  

2. Een mondelinge aanvaarding wordt door Gialetta Company nog wel schriftelijk 
bevestigd.  

3. Gialetta Company gaat ervan uit dat deze opdrachtbevestiging een juiste en volledige 
beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij je binnen drie (3) 
kalenderdagen laat weten dat dit anders is.  

4. Als je aanvullende of gewijzigde afspraken wilt maken ten aanzien van de 
overeenkomst, dan zijn deze pas geldig als door Gialetta Company dit schriftelijk aan 
jou heeft bevestigd.  

5. We gaan er samen als partijen mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt 
mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het 
bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.  

Artikel 4 – De inhoud en uitvoering van de opdracht 

1. Je mag ervan uitgaan dat Gialetta Company je als een professioneel opdrachtnemer 
zal gedragen! 

2. Gialetta Company zal de opdracht uiteraard naar beste inzicht, kennis en kunde voor 
je uitvoeren. Gialetta Company voert de opdracht uit op basis van een 
inspanningsverplichting. Dit betekent dat Gialetta Company haar best zal doen om te 
zorgen voor een zo goed mogelijk resultaat, maar dat Gialetta Company niet kan 
garanderen dat jij het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt. Dit is mede 
afhankelijk van je inzet en omstandigheden van buitenaf.  
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3. Gialetta Company gaat er verder van uit dat je bekend bent met het portfolio en de 
stijl van Gialetta Company.  

4. Jij bent je ervan bewust dat voor een goede uitvoering van de opdracht, jouw 
volledige medewerking en inzet vereist is. Jij levert daarom alle gegevens, instructies 
en toegang die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd 
aan.  

5. Om de opdracht te laten slagen is het van belang dat je de door Gialetta Company 
ontwikkelde stappen opvolgt. Wanneer benodigde informatie niet op tijd door 
Gialetta Company wordt ontvangen, heeft Gialetta Company het bevoegdheid om de 
uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, 
komen in dat geval voor jouw eigen rekening. 

6. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen door Gialetta Company derden 
ingeschakeld worden.   

7. Doordat bij online diensten gebruik gemaakt wordt van software of andere diensten 
van derden, kan Gialetta Company niet garanderen dat deze online diensten op ieder 
moment beschikbaar zijn. 

8. Jij bent je er voorts van bewust dat Gialetta Company ook opdrachten uitvoert voor 
andere opdrachtgevers. Dit zouden ook met jou concurrerende opdrachtgevers 
kunnen zijn. 

9. De eventueel door Gialetta Company aan jou opgegeven uitvoeringstermijnen zijn 
slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn gezien worden. Bij een 
overschrijding van de uitvoeringstermijn, is Gialetta Company niet automatisch in 
verzuim. 

10. Gialetta Company behoudt zich het recht voor om een datum of locatie van een 
afspraak te wijzigen. Dit wordt uiteraard tijdig met jou gecommuniceerd. 

11. Werkzaamheden die niet opgenomen zijn in de offerte en die dus als meerwerk 
worden aangemerkt, worden pas uitgevoerd na goed schriftelijke afstemming met jou. 
Voor meerwerk ontvang je een extra factuur.  

12. Als het noodzakelijk blijkt om de opdracht aan te passen (in het geval voor een goede 
uitvoering van de opdracht), zullen wij samen als partijen hierover in overleg treden. In 
het geval een wijziging invloed heeft op de uitvoeringstermijn en/of prijs, mag je ervan 
uitgaan dat dit zeker vooraf met jou wordt gecommuniceerd.  

13. Als we samen hebben afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, 
dan kan Gialetta Company de uitvoering, van onderdelen die tot een volgende fase 
behoren, uitstellen totdat jij feedback gegeven hebt op de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase. Extra kosten die door Gialetta Company gemaakt worden doordat 
jij nalaat hier medewerking aan te geven, rekent Gialetta Company aan je door. 

14. Als door Gialetta Company aan jou adviezen zijn gegeven, is het je eigen 
verantwoordelijkheid om deze te implementeren en/of in de praktijk toe te passen. 

Artikel 5 – De duur, oplevering en beëindiging van de opdracht 

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of totdat de opdracht 
opgeleverd is.  
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2. Aan het einde van de afgesproken looptijd, loopt de overeenkomst automatisch af.  
3. Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als Gialetta Company het resultaat van 

de opdracht (digitaal) aan jou heeft verstrekt en/of het resultaat van de opdracht aan 
jou gepresenteerd heeft. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat jij het resultaat 
van de opdracht hebt goedgekeurd.  

4. Een online of offline afspraak kan tot vierentwintig (24) uur voor aanvang kosteloos 
worden verplaatst.  

5. Bij een no-show - dat wil zeggen niet of te laat verzetten dan wel annuleren van de 
online of offline afspraak - kan Gialetta Company annuleringskosten bij je in rekening 
brengen. Denk aan onder andere de huur van een locatie, het boeken van een derde, 
reistijd, geboekte lunches en gewerkte uren. 

6. Omdat Gialetta Company veel tijd en energie steekt in de uitvoering van de opdracht, 
zullen aan jou bij tussentijdse beëindiging annuleringskosten in rekening worden 
gebracht. Deze annuleringskosten bedragen vijfenzeventig procent (75 %) van het 
offertebedrag.  

7. In het geval de door Gialetta Company gemaakte kosten en uitgevoerde 
werkzaamheden meer bedragen dan het genoemde percentage in lid 6, heeft Gialetta 
Company de bevoegdheid een hoger percentage van het offertebedrag bij je in 
rekening te brengen. Onder uitgevoerde werkzaamheden vallen ook voorbereidende 
werkzaamheden die niet direct zichtbaar voor je zijn. 

8. Gialetta Company mag de uitvoering van de opdracht uitstellen of de opdracht 
onmiddellijk en zonder tussenkomst van een rechter beëindigen. Dit is van toepassing 
in de gevallen dat jij, ook na herhaaldelijk hiertoe verzocht te zijn: 
- geen of onvoldoende medewerking verleent om de opdracht goed uit te kunnen 

voeren,  
- niet voldoet aan je betalingsverplichting hebt voldaan, of  
- er ten aanzien van jou surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd 

of uitgesproken.  
9. Wanneer Gialetta Company besluit op grond van de hierboven genoemde situaties tot 

uitstellen of beëindigen van de opdracht, kun je Gialetta Company op geen enkele 
wijze houden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. Jouw 
betalingsverplichting blijft in dat geval ook bestaan. 

Artikel 6 – De tarieven, facturatie en betaling 

1. Gialetta Company kan haar tarieven wijzigen.  
2. Geldende tarieven worden vermeld in het aanbod. 
3. Er kan zowel vooraf als tussentijds gefactureerd worden. De wijze van factureren wordt 

vermeld in de offerte. In ieder geval moet je de eindbetaling hebben voldaan voordat 
volledige oplevering van de opdracht zal plaatsvinden.  

4. Wanneer je geen vaste prijs met Gialetta Company bent overeengekomen, wordt er 
gefactureerd op basis van werkelijk bestede uren. De administratie van Gialetta 
Company strekt in dat geval tot volledig bewijs.  
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5. De betalingstermijn is veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit vind je ook 
terug op de factuur.  

6. Het door jou verschuldigde factuurbedrag maak je over via bankoverschrijving op het 
bankrekeningnummer van Gialetta Company onder vermelding van het 
factuurnummer. 

7. In het geval er in termijnen wordt gefactureerd, dient de eerste termijn/aanbetaling in 
ieder geval voor start van de opdracht door Gialetta Company ontvangen te zijn. 

8. Wanneer je niet op tijd betaalt, ben je van rechtswege in verzuim. Gialetta Company 
heeft dan de bevoegdheid om: 
- ook de wettelijke rente bij je in rekening te brengen, vanaf de vervaldag tot de 

datum van gehele voldoening; en 
- daarnaast mag Gialetta Company buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening 

brengen conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” 
(zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW). 

9. Als je het niet eens bent over de hoogte van de factuur, dan betekent dit niet dat je de 
factuur niet hoeft te voldoen.  

Artikel 7 – Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht 
bij Gialetta Company 

1. Gialetta Company heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht 
de bevoegdheid om de uitvoering van de opdracht: 
- uit te stellen,  
- te onderbreken of  
- te annuleren.  

2. Van onvoorziene omstandigheden is - naast het bepaalde in de wet en in de 
jurisprudentie - onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, epidemieën 
en pandemieën, technische storingen, gebrekkige levering van 
samenwerkingspartners van Gialetta Company, brand en overheidshandelen 
waardoor de opdracht niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.  

3. In het geval een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel langer duurt dan zestig (60) 
kalenderdagen, hebben beide partijen het recht de opdracht schriftelijk te ontbinden 
zonder dat de ander hierbij recht heeft op schadevergoeding. De 
betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten 
blijft bestaan.  

Artikel 8 – Wanneer je Gialetta Company aansprakelijk kunt houden 

1. Alvorens je tot een claim overgaat, treed je met Gialetta Company in overleg om tot 
een oplossing te komen. Gialetta Company zal je belangen zo zorgvuldig als in de 
gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht, in acht nemen.  

2. Gialetta Company is alleen aansprakelijk voor directe schade, die het gevolg is van de 
uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele 
toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Gialetta Company. Tot directe 
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schade behoort in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet of winst, 
imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

3. Iedere aansprakelijkheid van Gialetta Company is beperkt tot maximaal het bedrag dat 
haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen 
risico.  

4. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder 
de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Gialetta Company beperkt tot 
maximaal vijf (5) procent van het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.  

5. Gialetta Company kun je niet aansprakelijk houden voor schade die is ontstaan 
doordat Gialetta Company is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige 
gegevens.  

6. Je vrijwaart Gialetta Company tegen alle claims van derden, behalve wanneer de 
schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de kant van Gialetta 
Company.  

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, kun je een vorderingen tot 
schadevergoeding indienen tot maximaal twaalf (12) maanden na afloop van de 
opdracht. 

Artikel 9 – Eigendomsrechten van Gialetta Company (intellectueel 
eigendom) 

1. Gialetta Company steekt veel tijd en energie in het creatieproces voor jou alsmede 
voor haar eigen brand en in haar eigen marketing. Daarom is dit artikel heel belangrijk 
voor Gialetta Company. 

2. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld 
(maar niet uitputtend bedoeld) teksten, afbeeldingen, logo’s en video´s welke onder 
andere via de website www.gialetta.com of via de social mediakanalen van Gialetta 
Company worden getoond, berusten uitsluitend bij Gialetta Company.  

3. Op de door Gialetta Company voor jou ontwikkelde geproduceerde werken en 
adviezen, concepten, werkwijzen, methodes, logo’s, brands, websites, foto’s, video’s, 
afbeeldingen en modellen et cetera, rust auteursrecht dan wel overige intellectueel 
eigendomsrechten.  

4. De rechten beschreven in lid 2 mag je enkel gebruiken als je hiervoor uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming van Gialetta Company hebt gekregen.  

5. Voorts mag je enkel met vooraf gekregen uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van 
Gialetta Company, veranderingen aanbrengen aan het resultaat van de opdracht, 
zoals bedoeld in lid 3. Je ontvangt na betaling van de factuur, voor het gebruik van 
deze werken dan wel overige intellectueel eigendomsrechten een niet-overdraagbaar, 
beperkt, exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht op het resultaat van de opdracht. 
Het is daarbij enkel toegestaan om dit resultaat te gebruiken voor de eigen website of 
social media-kanalen. Voor elk ander gebruik, denk aan merchandising, het uitgeven 
van een boek, moet je licentie bij Gialetta Company aanvragen. Houd er rekening mee 
dat Gialetta Company de bevoegdheid heeft hier een vergoeding voor in rekening te 
brengen.  
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6. We kunnen als partijen alleen schriftelijk afspreken dat intellectuele eigendomsrechten 
worden overgedragen. 

7. Wanneer Gialetta Company, op jouw verzoek, gebruik moet maken van intellectuele 
eigendomsrechten van een derde die geen partij is bij de overeenkomst tussen ons, 
dan zorg je voor de benodigde toestemming van die derde. De vrijwaring zoals 
beschreven in artikel 8, lid 6, geldt ook hier onverkort.  

8. Gialetta Company mag de samenwerking tussen partijen bekendmaken en 
bijvoorbeeld het logo en/of de handelsnaam van opdrachtgever op haar website 
en/of social mediakanalen tonen.  

9. Mocht je je niet houden aan de afspraken in dit artikel, dan heeft Gialetta Company de 
bevoegdheid om haar schade op jou te verhalen. 

Artikel 10 – Wat houden we beiden geheim? 

1. Wij verplichten ons tot elkaar om alle vertrouwelijke informatie die wij over en weer in 
het kader van deze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, 
geheim te houden. 

2. Je mag ervan uitgaan dat als Gialetta Company met derden werkt waarmee zij 
vertrouwelijke informatie moet delen, zij met hen geheimhouding afspreekt.  

3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als jij of Gialetta Company dit 
mededeelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

4. Je zal in ieder geval geheimhouding bewaren over zaken als door Gialetta Company 
gerekende tarieven, door haar gegeven adviezen en gehanteerde werkwijzen, 
methodes en strategieën.  

5. Je kunt geen geheimhouding verwachten, voor zover wettelijke regels of 
verzekeringsvoorwaarden aan Gialetta Company een informatieplicht opleggen.  

Artikel 11 - Privacy 

Voor het verwerken van je persoonsgegevens, heeft Gialetta Company een 
privacyverklaring. Deze kun je lezen via www.gialetta.com. 

Artikel 12 – Wat als er een klacht of geschil ontstaat?  

1. We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar mocht er onverhoopt een geschil ontstaan, dan 
zijn we beiden verplicht dit eerst informeel/minnelijk op te lossen.  

2. Van een geschil is sprake als een van ons dit zo stelt. 
3. Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Gialetta Company of heb je een 

klacht over uitvoering van de opdracht, dan dien je dit zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan ervan, schriftelijk en 
duidelijk omschreven te melden bij Gialetta Company.  

4. Gialetta Company zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de 
klacht, inhoudelijk reageren op je klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.  

5. Leidt bovenstaande niet tot een oplossing, dan worden geschillen voorgelegd aan de 
bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam, tenzij een 
dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die 
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slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. Gialetta Company heeft 
altijd de bevoegdheid om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.  

6. Op alle door Gialetta Company gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze 
algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

The end! 

Alles. 
Draait. 
Altijd. 
Om. 
Connectie. 
 


