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Door het gebruik maken van de diensten van KHLOÉ Consultancy, accepteert de 

Klant de Algemene Voorwaarden zoals hieronder benoemd.   

 

Definities 

 

In de Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt en hier 

toegelicht. 

 

Algemene Voorwaarden 

In de Algemene Voorwaarden staan de voorwaarden opgesteld waar zowel Klant 

als KHLOÉ Consultancy zich aan moeten houden, indien zij een samenwerking 

aangaan. 

Klant 

Elke persoon wie gebruik maakt van de Service(s) van KHLOÉ Consultancy, of 

daar naar informeert, is Klant. Zij zijn tenminste 21 jaar oud.  

KHLOÉ Consultancy 

Het High Class Escort bedrijf dat onder Kamer van Koophandel staat 

ingeschreven als zodoende en zij wie in de naam van KHLOÉ Consultancy 

handelen. 

Companion 

Companion is de persoon van in elk geval 21 jaar oud, die Boeking uitvoert 

waarover Klant en KHLOÉ Consultancy, en Companion en KHLOÉ Consultancy zijn 

overeengekomen. Companion doet dit uit eigen wil, maar wel voor een 

vergoeding. 

Boeking 

Tussen Klant en KHLOÉ Consultancy komt een Boeking tot stand waarop 

overeenstemming is bereikt. Zowel Klant als KHLOÉ Consultancy proberen deze 

Boeking naar behoren uit te voeren en doen daarbij wat van hen verwacht 

wordt, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden. 

Boekingsbevestiging 

Wanneer KHLOÉ Consultancy en Klant overeenstemming hebben bereikt, dan wel 

mondeling of schriftelijk, volgt Boekingsbevestiging. Deze wordt vanuit 

KHLOÉ Consultancy naar Klant gestuurd. Hierin staan de overeengekomen 

afspraken welke de Boeking vormen.  

Internationale Boeking 

Elke Boeking die buiten Nederland wordt uitgevoerd. 

Opdracht 

Wanneer Klant duidelijk maakt gebruik te willen maken van de Service(s) van 

KHLOÉ Consultancy, op welke manier dan ook, legt hij daarmee een Opdracht 

bij KHLOÉ Consultancy.  

Service(s) 

De Service(s) die KHLOÉ Consultancy aanbiedt, zoals vermeld op Website, 

waarmee Companion is gemoeid of welke vallen onder Extra Services. 

Extra Services 

Wanneer KHLOÉ Consultancy Service(s) biedt waarbij Companion niet aan te 

pas komt, bijvoorbeeld reserveren bij een restaurant, een hotel boeken, 

kostuums aanschaffen, etc., spreken we van Extra Services.  

Openingstijden 

De uren zoals gepresenteerd op Website van KHLOÉ Consultancy waarop het 

bedrijf gegarandeerd telefonisch te bereiken is. 

Website 

De Website van KHLOÉ Consultancy, welke is www.khloe-consultancy.com 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Service(s), Extra 

Service(s) en Boekingen die door KHLOÉ Consultancy worden verleend. Van 

http://www.khloe-consultancy.com/


deze Algemene Voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij KHLOÉ Consultancy 

hier nadrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

1.2 KHLOÉ Consultancy behoudt altijd het recht om de tekst van deze 

Algemene Voorwaarden te wijzigen, ook als dit eenzijdig is. Op het moment 

van publiceren van de Algemene Voorwaarden op de website, is deze per 

direct van toepassing. 

1.3 Wanneer de Klant eigen voorwaarden heeft, zijn deze niet toepasselijk 

op en bij het gebruik maken van (Extra) Service(s)van KHLOÉ Consultancy. 

1.4 Wanneer Klant een Opdracht plaatst bij KHLOÉ Consultancy wordt gewezen 

op de Algemene Voorwaarden. KHLOÉ Consultancy gaat er van uit dat Klant 

deze Algemene Voorwaarden tot zich neemt en accepteert wanneer er wordt 

over gegaan naar gebruikmaken van (Extra) Service(s).  

1.5 Indien het geval voordoet dat een artikel, of deel van deze Algemene 

Voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, blijven alle overige artikelen 

of delen van de Algemene Voorwaarden van toepassing. KHLOÉ Consultancy zal 

in deze situatie in overleg treden met Klant om te komen tot een 

alternatieve bepaling, waarbij zoveel mogelijk de nietige verklaring in 

acht wordt gehouden. 

1.6 Wanneer Klant een Boeking heeft gedaan bij KHLOÉ Consultancy wordt 

geacht de complete inhoud van de Algemene Voorwaarden te accepteren en in 

te stemmen. Ook wanneer Klant een aanvullende Boeking doet of op later 

tijdstip weer gebruik maakt van de (Extra) Service(s) van KHLOÉ 

Consultancy. 

 

Artikel 2 – Het in werking treden van de Boeking 

2.1 Wanneer KHLOÉ Consultancy een offerte toont of een aanbieding doet aan 

Klant, is dit vrijblijvend. Zo niet, wordt dit gemeld in of bij dezelfde 

offerte of aanbieding. 

2.2 KHLOÉ Consultancy laat nadrukkelijk weten dat een Boeking in werking 

treedt door middel van een Boekingsbevestiging.  

2.3 Eerder voorstellen, correspondentie en of andere communicatie, zowel 

schriftelijk als mondeling, komen te vervallen op het moment dat een 

Boeking in werking treedt. 

2.4 KHLOÉ Consultancy behoudt zich altijd het recht om een Opdracht te 

weigeren, ook zonder kennisgeving of reden van opgaaf. 

 

Artikel 3 – Legaliteit, registratie en bereikbaarheid 

3.1 KHLOÉ Consultancy is een volledig legaal escortbedrijf dat is 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73725129 en in het 

bezit is van een vergunning afgegeven door gemeente Berkelland onder 

zaaknummer 238206. Op alle Service(s) van KHLOÉ Consultancy wordt een BTW 

berekend van 21%. Het BTW nummer van KHLOÉ Consultancy is NL.205243678BO2. 

Om zo discreet mogelijk te zijn, wordt een algemeen adviesbureau op de 

afschrijvingen vermeld. Deze naam is een geregistreerde handelsnaam van 

KHLOÉ Consultancy. 

3.2 Het is niet gebruikelijk, noch toegestaan om KHLOÉ Consultancy op het 

vestigingsadres te bezoeken. Indien dit wel gebeurt, zijn wij genoodzaakt 

politie in te schakelen. 

3.3 KHLOÉ Consultancy kan niet worden bereikt via de post.  

3.4 KHLOÉ Consultancy kan per e-mail bereikt worden via info@khloe-

consultancy.com. De reactietijd is in elk geval binnen een werkdag. 

3.5 KHLOÉ Consultancy kan per telefoon worden bereikt op +31611418770 

gedurende de openingstijden. Buiten deze tijden kan contact worden gezocht 

via WhatsApp, waarbij de reactietijd in elk geval binnen een werkdag is. 

Voicemailberichten worden niet afgeluisterd, noch beantwoord.  

Gemiste oproepen worden alleen beantwoord wanneer deze tijdens openingsuren 

zijn gemist en wanneer daar binnen 30 minuten na de poging tijd voor is. 

 

Artikel 4 – Prijzen 



4.1 Over alle door KHLOÉ Consultancy aangeboden Service(s) moeten 21% BTW 

worden betaald. De op de Website getoonde bedragen zijn in euro’s en altijd 

inclusief 21% BTW.  

4.2 Op de Website worden reiskosten genoemd. Deze gelden altijd voor elke 

Boeking, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk wordt afgesproken 

tussen KHLOÉ Consultancy en Klant. 

4.3 Op de profielpagina van elke Companion staan de bedragen genoemd die 

corresponderen met de duur van een Boeking. 

4.4 Indien Klant de Boeking eerder beëindigt dan in de Boekingsbevestiging 

is overeengekomen, ontvangt Klant geen terugbetaling. Tenzij, zie artikel 

10. 

4.5 Als Klant kiest voor de Service Companionship Only, gelden hiervoor de 

volgende afspraken: 

- De Service wordt voor in elk geval 3 uur afgenomen 

- De Service is geen escort en aldus is erotiek, een seksueel getinte sfeer 

en fysiek contact niet toegestaan, anders dan vriendschappelijk 

- Bij een eventuele overnachting slapen Companion en Klant in twee aparte 

slaapkamers 

- Wanneer Klant anders handelt dan de afspraken die behoren tot de Service 

Companionship Only, wordt hem gevraagd de Boeking om te zetten naar 

escortservice. Indien hij dit niet wilt, ontvangt hij een waarschuwing van 

Companion. Mocht hij na twee waarschuwingen nog een keer over de grenzen 

gaan, wordt de Boeking per direct beëindigd en vervalt het recht op 

terugbetaling 

- Companion bepaalt wanneer grenzen worden overschreden 

4.6 Alle prijzen die worden overlegd met Klant zijn onderhevig aan 21% BTW, 

ook die van eventuele Extra Service(s). 

4.7 Wanneer KHLOÉ Consultancy een korting aanbiedt aan Klant, kunnen hier 

geen rechten aan worden ontleent. 

 

Artikel 5 – Betalingen 

5.1 Betalingen moeten worden voldaan voorafgaand aan de Boeking. Dit kan 

ook zijn bij de aanvang van de Boeking, maar niet later dan dat.  

5.2 Klant laat van tevoren weten op welke wijze(n) betaald gaat worden.  

5.3 Het is geen garantie dat alle wijzen van betaling beschikbaar zijn en 

daarom kan het voorkomen dat Klant op een andere wijze de betaling moet 

voldoen. KHLOÉ Consultancy mag een vooruitbetaling vragen of een 

betalingswijze uitsluiten, zonder opgaaf van reden. 

5.4 Om zo discreet mogelijk te zijn, wordt een algemeen adviesbureau op de 

afschrijvingen vermeld. Deze naam is een geregistreerde handelsnaam van 

KHLOÉ Consultancy. 

5.5 Klant kan altijd om een factuur vragen. In dat geval gelden hierop de 

volgende afspraken: 

- De factuur wordt binnen 14 dagen naar Klant toegezonden per mail en in 

een PDF-format 

- De factuur is altijd zo discreet mogelijk, maar wel naar waarheid en 

legaliteit ingevuld 

- Klant is zich ervan bewust dat de aard van de Services van KHLOÉ 

Consultancy persoonlijk zijn en zodoende zo goed als nooit in aanmerking 

komen voor belastingteruggaaf voor Klant 

- Wanneer Klant een verzoek doet tot namaak, fraude, oplichting of een 

andere vorm van wetoverschrijdende activiteiten, wordt dit gezien als 

tarten en wordt daarvan een melding gemaakt bij de autoriteiten 

- Wanneer Klant een factuur gebruikt voor namaak, fraude, oplichting of een 

andere vorm van wetoverschrijdende activiteiten, wordt Klant aansprakelijk 

gesteld van elke vorm van directe of indirecte schade geleden door KHLOÉ 

Consultancy en/of de personen en bedrijven met wie KHLOÉ Consultancy zaken 

doet 

5.6 KHLOÉ Consultancy accepteert contanten alleen wanneer dit Euro’s zijn 

en wanneer dit geen biljetten zijn van 500 Euro. Contant geld dat betaald 



wordt aan Companion mag niet meer dan 2000 Euro zijn. Ook moet gepast 

betaald worden, Companion draagt geen wisselgeld bij zich. 

5.7 Bij betaling worden creditcards geaccepteerd van Mastercard en Visa. Op 

betaling met creditcard zit een toeslag van 10% over het totaalbedrag. Het 

volgende geldt: 

- Klant gaat akkoord met 10% toeslag en begrijpt dat deze toeslag de kosten 

compenseert die gemaakt worden om de betaling met creditcard mogelijk te 

maken, alsmede de transactie- en apparaatskosten 

- Wanneer dit de eerste Boeking is van Klant en hij betaalt bij Companion, 

kan hij zijn identiteit aantonen en komt deze overeen met de naam op de 

creditcard. De creditcard is voorzien van een handtekening van Klant 

- Klant is niet onder invloed van drugs, noch van alcohol 

- Wanneer hiernaar gevraagd wordt, zal Klant meewerken aan een extra 

autorisatie van de creditcard 

- Indien de mobiele betaalapparatuur door technische mankementen niet 

functioneert, zal Companion tot 30 minuten spenderen aan verzoek van 

assistentie. Deze tijd geldt niet als tijd van de Boeking. Indien na deze 

tijd de apparatuur nog steeds niet functioneert, zal Klant begripvol zijn 

en meedenken over een alternatieve betaalwijze. Eventueel kan Klant geld 

halen bij een geldautomaat. De tijd die dit kost zal niet van de Boeking 

afgaan. Indien niet meer dan een bepaald bedrag kan worden gepind uit een 

geldautomaat, moet de Boeking hierop worden aangepast. Companion overlegt 

met Klant en met KHLÓE Consultancy 

5.8 KHLOÉ Consultancy accepteert de betaling met een Nederlandse betaalpas 

of een buitenlandse betaalpas met het Maestro logo, wanneer aan volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

- Companion heeft een betaalautomaat bij zich 

- De betaalpas is voorzien van een pincode 

- De naam op de betaalpas komt overeen met de naam van Klant en is voorzien 

van een handtekening 

- Indien de mobiele betaalapparatuur door technische mankementen niet 

functioneert, zal Companion tot 30 minuten spenderen aan verzoek van 

assistentie. Deze tijd geldt niet als tijd van de Boeking. Indien na deze 

tijd de apparatuur nog steeds niet functioneert, zal Klant begripvol zijn 

en meedenken over een alternatieve betaalwijze. Eventueel kan Klant geld 

halen bij een geldautomaat. De tijd die dit kost zal niet van de Boeking 

afgaan. Indien niet meer dan een bepaald bedrag kan worden gepind uit een 

geldautomaat, moet de Boeking hierop worden aangepast. Companion overlegt 

met Klant en met KHLÓE Consultancy 

5.9 Indien Klant wilt betalen via bankoverschrijving kan dat. Een betaling 

via bankoverschrijving moet in elk geval 2 dagen van tevoren worden gedaan 

vanuit een account bij een Nederlandse bank, minstens 5 dagen van tevoren 

vanuit een account bij een buitenlandse bank. Eventuele transactiekosten 

komen op rekening van Klant. 

5.10 Indien Klant wilt betalen via een betaalverzoek vanuit onze bank, kan 

dat. Klant houdt bij een betaalverzoek met dezelfde verwerkingstijd 

rekening als bij een bankoverschrijving. 

5.11 Recht op terugbetaling komt te allen tijden te vervallen wanneer de 

klant heeft betaald, tenzij zie artikel 5.12. Een eventueel openstaand 

bedrag wordt gereserveerd voor een volgende Boeking. Deze Boeking moet 

binnen 24 maanden tot stand komen, anders vervalt het bedrag. 

5.12 Uitzonderingen op artikel 5.11 zijn er, maar alleen wanneer de 

restitutie 24 uur voor de aanvang van de Boeking wordt aangevraagd, wanneer 

er geen sprake is van een Internationale Boeking en geen Extra Service(s) 

zijn uitgevoerd tijdens de Boeking. De uitzonderingen zijn als volgt: 

- Wanneer KHLÓE Consultancy een Boeking om welke reden ook annuleert 

- Wanneer Klant kan bewijzen dat hij onder 21 jaar oud is 

- Wanneer Klant bewijzen kan dat hij niet legaal Service(s) afneemt of 

hiervoor niet geautoriseerd is 

- Wanneer Klant binnen 24 uur aan KHLOÉ Consultancy laat weten dat hij niet 

meer achter zijn Boeking staat en deze wilt annuleren 



- Wanneer Klant ziek is, of mentaal of fysiek niet in staat is om de 

Boeking aan te gaan binnen 24 maanden en dit kan bewijzen door middel van 

een doktersverklaring 

5.13 Wanneer Klant de genoemde voorwaarden en termijnen in artikel 5 

overschrijdt, is Klant in verzuim. KHLOÉ Consultancy hoeft hiervan geen 

aanmaning te doen, noch is een ingebrekestelling nodig. Juridische stappen  

zullen worden genomen. 

5.14 Indien de juridische procedure succesvol is voor KHLOÉ Consultancy, 

zullen alle gemaakte kosten door KHLOÉ Consultancy worden verhaald op 

Klant. 

5.15 Bij het overschrijden van de genoemde voorwaarden en termijnen in 

artikel 5 behoudt KHLOÉ Consultancy zich het recht om specifieke prestaties 

of compensaties te claimen, anders dan in dit artikel omschreven. 

 

Artikel 6 – Voorwaarden van de Boeking 

6.1 Een Boeking moet tenminste 2 uur lang zijn, in sommige gevallen zelfs 

langer (zie hiervoor de informatie op Website). Voor een Internationale 

Boeking binnen Europa, dient een Boeking minstens 12 uur lang zijn, voor 

buiten Europa moet hij minstens 24 uur lang zijn.  

6.2 Een Opdracht kan te allen tijden worden gegeven aan KHLOÉ Consultancy 

via het daarvoor bestemde formulier op Website, via WhatsApp of via de 

telefoon. Wanneer het een last-minute Boeking betreft van minder dan 6 uur 

van tevoren, moet Klant KHLOÉ Consultancy ook telefonisch op de hoogte 

brengen, wil de Opdracht worden gehonoreerd.  

6.3 Een Boeking kan niet tussen 1:00u en 9:00u in de morgen starten 

(GMT+1(AMS)).  

6.4 Een Boeking mag alleen plaatsvinden op hygiënische plekken en niet-

verplaatsbare omgevingen. Boekingen vinden dus niet plaats op plekken die 

onhygiënisch zijn, onveilige plekken, studentenwoningen, woonboten, auto’s, 

sexclubs rendezvous hotels of plekken die in het verlengde liggen van deze 

opsomming. 

6.5 Er zijn nooit andere personen bij de Boeking behalve Klant welke de 

Boekingsovereenkomst is aangegaan, tenzij in een openbare ruimte. 

6.6 Als Klant niet tegemoet komt aan de in dit artikel omschreven punten, 

krijgt Klant de gelegenheid om aan de punten tegemoet te komen, binnen de 

tijd van de Boeking. Deze tijd gaat van de Boeking af. Wanneer Klant niet 

tegemoet wilt komen aan de punten of dit niet kan, wordt de Boeking per 

direct geannuleerd zonder recht op teruggaaf van het boekingsbedrag.  

 

Artikel 7 – Eisen aan Klant 

7.1 Niemand anders dan Klant doet de communicatie richting KHLOÉ 

Consultancy omtrent de Opdracht of de Boeking. Het is aldus niet toegestaan 

voor derden een Opdracht of Boeking te plaatsen. 

7.2 KHLOÉ Consultancy levert Service(s) alleen aan personen van tenminste 

21 jaar oud. Mocht Companion over de leeftijd twijfelen, kan Klant zich 

altijd identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

7.3 Klant mag tijdens de Boeking niet onder invloed zijn van alcohol, noch 

mag Klant (soft)drugs gebruiken of gebruikt hebben kort voor of tijdens de 

Boeking. Ook mag Klant niet in het bezit zijn van (soft)drugs. Klant mag 

Companion op geen enkele wijze aanmoedigen gebruik te maken van (soft)drugs 

of het nuttigen van alcohol. 

7.4 Klant zorgt ervoor dat Companion altijd te bereiken is voor KHLOÉ 

Consultancy en voor calamiteiten in de privésfeer en dat Companion de 

beschikbaar heeft tot internet. 

7.5 KHLOÉ Consultancy gaat er altijd van uit dat Klant met veel respect 

omgaat met Companion. Klant is niet agressief en toont respectvol gedrag. 

Klant laat Companion in haar waarde en moedigt Companion nooit aan om 

dingen te doen die Companion niet wenst of die in strijd zijn met de wet. 

7.6 Klant zal zich de eerste 45 minuten van de Boeking onthouden van 

seksuele handelingen en zet in op het leren kennen van de Companion op 

metaal niveau. 



7.7 Nooit en te nimmer moedigt Klant onveilige seks met Companion aan, ook 

niet oraal. 

7.8 Klant besteedt aandacht aan een hoge standaard persoonlijke hygiëne. 

Hierbij besteedt hij extra aandacht aan de schaamstreek en de mondhygiëne. 

7.9 Klant respecteert de privacy van Companion op alle mogelijke manieren. 

Onderstaande punten zijn hierbij het belangrijkste: 

- Alle informatie die Klant krijgt van Companion, wordt door Klant 

beschouwd als vertrouwelijk en Klant gaat er aldus zo mee om 

- Het is Klant op geen enkele wijze toegestaan audio- of beeldopnames te 

nemen van Companion  

- Het is Klant op geen enkele wijze toegestaan te vragen naar de echte naam 

van Companion of om pogingen te ondernemen om hier achter te komen 

- Contactgegevens mogen nooit worden uitgewisseld tussen Klant en 

Companion, of andersom 

- Klant mag op geen enkel moment aan de bezittingen van de Companion 

zitten, tenzij Companion daar expliciet toestemming voor geeft 

- Klant mag geen persoonlijke content bekijken van Companion (zoals op haar 

telefoon), of kijken in persoonlijke spullen, zoals bagage, (hand)tas, etc. 

- Klant geen beeldopnamen maken van de bezittingen van Companion 

- Klant neemt Companion alleen mee naar openbare evenementen / activiteiten 

/ locaties als zowel KHLOÉ Consultancy als Companion daarmee akkoord zijn 

- Klant respecteert de privacy van Companion te allen tijden wanneer 

Companion gebruik maakt van was- en/of toiletruimte, en wanneer Companion 

telefonisch contact heeft met KHLOÉ Consultancy of iemand uit de 

privésfeer. Klant houdt tijdens deze momenten gepaste afstand 

- Op geen enkele wijze zal Klant informatie openbaar maken die de privacy 

van Companion kan schetsen. Klant let hier ook op bij het schrijven van een 

(openbare) beoordeling 

7.10 Per 6 uur van de Boeking, wordt Companion voorzien van een maaltijd op 

kosten van Klant. Bij een Boeking van 24 uur is Companion voorzien van in 

elk geval 3 maaltijden. 

7.11 Bij een Boeking met een lengte van 9 tot 24 uur, die plaatsvindt 

tijdens de reguliere slaaptijden, heeft Companion recht op 5 uur 

onafgebroken slaap.  

7.12 Bij een Boeking met een lengte van in elk geval 24 uur, heeft 

Companion recht op 2 uur privétijd en 6 uur onafgebroken slaap. 

7.13 Klant moet zich te allen tijden weerhouden van misleiding, oplichting, 

intimidatie, agressie en/of elke andere manier van gedragsuiting waarbij de 

veiligheid van Companion in het gedrang komt, of een poging hiertoe. 

7.14 Wanneer Klant niet kan voldoen aan de in artikel 7 genoemde punten, 

krijgt Klant een eenmalige kans hier wel aan te voldoen, binnen een 

redelijk tijdsbestek. Wanneer Klant niet tegemoet wilt komen aan de punten 

of dit niet kan, wordt de Boeking per direct geannuleerd zonder recht op 

teruggaaf van het boekingsbedrag. 

 

Artikel 8 – Voorwaarden Internationale Boeking 

8.1 Landen waarvoor een negatief reisadvies geldt, als zo dergelijk 

gepubliceerd op de site van het Nederlandse Ministerie van Buitenlande 

Zaken, komen niet in aanmerking voor een Internationale Boeking. Dit geldt 

ook voor landen waar vrouwen en mannen niet gelijk zijn. Overige landen 

worden door KHLOÉ Consultancy beoordeeld en kunnen als niet geschikt worden 

beschouwd voor Internationale Boekingen zonder reden van opgaaf. 

8.2 Voor een Internationale Boeking binnen Europa, dient een Boeking 

minstens 12 uur lang zijn, voor buiten Europa moet hij minstens 24 uur lang 

zijn.  

8.3 Een nieuwe Klant moet minstens een week van tevoren (of in elk geval 5 

werkdagen van tevoren) een Opdracht geven voor een Internationale Boeking. 

Voor de bestaande Klant is dat 24 uur. KHLOÉ Consultancy beoordeelt bij de 

aanvraag van de Opdracht of de Boeking gerealiseerd kan worden en hoeft 

geen reden op te geven voor wanneer dit niet het geval is. 



8.4 Kosten die gemaakt moeten worden door Companion tijdens de reis naar de 

bestemming en om op bestemming te kunnen geraken, zijn voor kosten van 

Klant en onderhevig aan 21% BTW. Hieronder valt het (openbaar) vervoer, 

maaltijden, hotels, visum, gebruik van creditcard, etc. 

8.5 Een aanbetaling is altijd noodzakelijk bij een Internationale Boeking 

en deze bedraagt tenminste 50% van de totale boekingskosten. De aanbetaling 

voor het afleggen van de reis van Companion is 100%. Het openstaande bedrag 

wordt aan Companion betaald, maar mag nooit meer bedragen dan 2000 Euro.  

8.6 Internationale Boekingen zijn onderhevig aan de volgende reismethoden: 

- Wanneer de reistijd in de tijd van de Boeking valt, mag Klant bepalen hoe 

er gereis wordt, mits dit een veilige methode is en aannemelijk comfortabel 

- Wanneer de reistijd onder de 6 uur is, reist Companion met eigen 

chauffeur of met een privétaxi, of met de trein in Eerste Klas. Bij 

reistijden boven de 6 uur, reist Companion met voorkeur met het vliegtuig. 

Tot 8 uur vliegen, vliegt Companion in Economy Class. Is de vliegtijd 

langer dan 8 uur, vliegt Companion in Businessclass. Wanneer de reis met 

het vliegtuig moet worden afgelegd en deze duurt langer dan 6 uur en is een 

indirecte vlucht, vliegt Companion in Businessclass. 

8.7 De route van de reis wordt als volgt bepaald, tenzij anders wordt 

overeengekomen: 

- Wanneer de Opdracht binnenkomt, zal KHLOÉ Consultancy een schatting maken 

van de boekingskosten, inclusief de aanvullende kosten voor Companion om de 

reis af te leggen. Daarbij zal KHLOÉ Consultancy ook aangeven wat de 

minimale aanbetaling zal moeten zijn en een voorstel doen hoe de 

reis(route) te boeken 

- Als KHLOÉ Consultancy problemen ziet in het verkrijgen van de juiste 

documenten voor Companion om de reis af te leggen, zal KHLOÉ Consultancy 

met Klant in overleg gaan over een oplossing 

- Reistijden worden zoveel mogelijk geboekt in aansluiting tot de Boeking 

- Als de aanbetaling binnen is, zal KHLOÉ Consultancy een overzicht doen 

toekomen met betrekking tot de complete reis en route, zoals die geboekt 

zal worden en een eventuele prijsbijstelling 

- Als Klant goedkeuring heeft gegeven, zal KHLOÉ Consultancy de reis boeken 

en deze zo goedkoop mogelijk boeken, met de Algemene Voorwaarden in 

achtneming 

- Het visum wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd, maar niet later dan 48 

uur nadat de reis is geboekt 

- Wanneer de reis is geboekt en de benodigde documenten zijn ontvangen, zal 

KHLOÉ Consultancy een bevestiging sturen naar Klant 

8.8 De eerste nacht zal Companion in een privékamer slapen, indien de 

reistijd langer is geweest dan 12 uur. Deze nacht behoort tot de 

boekingstijd. 

8.9 Indien complicaties opdoen tijdens de reis, waardoor Companion 

vertraging oploopt die buiten de schuld van Companion of KHLOÉ Consultancy 

liggen, gaat de vertragingstijd af van de boekingstijd. 

8.10 Als een Boeking geannuleerd of gewijzigd wordt, zijn de kosten die 

hiermee gepaard gaan voor Klant, tenzij kan worden vastgesteld dat dit door 

nalatigheid of opzet komt vanuit KHLOÉ Companionship of Companion. 

8.11 Het kan voorkomen dat een Internationale Boeking wordt beëindigd door 

artikel 6.6 of 7.14. Alle kosten die hierdoor extra worden gemaakt, 

bijvoorbeeld doordat Companion naar een alternatieve verblijfplek moet 

en/of een eerder vlucht moet worden genomen, zijn voor kosten van Klant. 

 

Artikel 9 – Annulering of wijzigingen door KHLOÉ Consultancy 

9.1 Op het moment dat er een wijziging of een annulering plaatsvindt 

omtrent de Boeking, wordt Klant zo spoedig mogelijk ingelicht. 

9.2 KHLOÉ Consultancy behoudt zich altijd het recht om een Boeking te 

wijzigen of te annuleren, als: 

- KHLOÉ Consultancy reden ziet te twijfelen aan de identiteit of 

integriteit van Klant 



- KHLOÉ Consultancy reden ziet te twijfelen of bij de Boeking de 

identiteit, integriteit en/of veiligheid van Companion gewaarborgd is 

- De locatie van de Boeking niet beschikbaar is 

- Klant de Algemene Voorwaarden niet kan waarmaken binnen een aanzienlijke 

tijd, of wanneer KHLOÉ Consultancy twijfelt of Klant aan de Algemene 

Voorwaarden kan voldoen 

- Er bepaalde omstandigheden zich voordoen waardoor KHLOÉ Consultancy de 

Boeking niet waar kan maken 

9.3 Klant heeft altijd het recht een Boeking kosteloos te annuleren wanneer 

de Boeking alleen plaats kan vinden met wijzigingen door KHLOÉ Consultancy. 

Kosten voor Extra Service(s) zijn voor kosten van Klant. Noch KHLOÉ 

Consultancy, noch Companion is aansprakelijk voor eventuele schade die 

wordt geleden door wijziging of annulering van de Boeking. Dit geldt ook 

voor kosten omtrent (reis)documenten. 

  

Artikel 10 - Annulering of wijzigingen door Klant 

10.1 Wanneer Klant een Boeking wilt annuleren of wijzigen, geeft hij dit zo 

spoedig mogelijk door aan KHLOÉ Consultancy via telefoon of e-mail. Elke 

wijziging of annulering van een Boeking die binnen 8 uur gaat plaatsvinden, 

moet te allen tijden via de telefoon worden doorgegeven. 

10.2 Een annulering of wijziging is alleen van kracht wanneer deze door 

KHLÓE Consultancy is bevestigd via telefoon of e-mail. 

10.3 Bij het annuleren van een Boeking zijn kosten die reeds zijn gemaakt 

voor rekening van Klant en onderhevig aan 21% BTW. 

10.4 Indien de Boeking plaats zou vinden binnen Nederland, gelden de 

volgende punten bij annulering: 

- Klant mag een Boeking 24 uur voor aanvang van de Boeking kosteloos 

annuleren 

- Indien Klant een Boeking annuleert tussen de 24 uur en 4 uur voor aanvang 

van de Boeking, kan dit eenmalig kosteloos. Een tweede keer wordt een 

annuleringsbedrag in rekening gebracht van 200 Euro 

- Indien Klant een Boeking later annuleert dan 4 uur voor aanvang van de 

Boeking, wordt de minimale Boekingsprijs van de Companion in rekening 

gebracht 

10.5 Als de annulering een Internationale Boeking betreft, gelden de 

volgende punten: 

- Klant mag een Boeking 48 uur voor vertrek van Companion kosteloos 

annuleren 

- Indien Klant een Boeking annuleert tussen de 24 en 48 uur voor vertrek 

van Companion, wordt 25% van de Boekingsprijs in rekening gebracht 

- Indien Klant een Boeking annuleert tussen de 1 en 24 uur voor vertrek van 

Companion, wordt 50% van de boekingsprijs in rekening gebracht 

- Indien Klant een Boeking annuleert minder dan een uur voor vertrek van 

Companion, wordt de volle boekingsprijs in rekening gebracht 

10.6 Wanneer Klant vertraging oploopt en Companion is nog niet onderweg, 

gaat dit niet ten koste van de boekingstijd, mits KHLOÉ Consultancy tijdig 

is verwittigd van deze vertraging. Mocht Companion wel onderweg zijn, 

vallen de eerste 15 minuten van de wachttijd op Klant buiten de 

boekingstijd, mits KHLOÉ Consultancy tijdig is verwittigd van deze 

vertraging. 

10.7 Als Companion een vertraging oploopt van minder dan 30 minuten, heeft 

Klant geen recht de Boeking te annuleren. Wanneer deze vertraging langer is 

dan 30 minuten, mag Klant kosteloos de Boeking annuleren, als: 

- De locatie van de Boeking in Nederland is gelegen 

- De Boekingsbevestiging eerder is verzonden dan 4 uur voor de Boeking 

- KHLOÉ Consultancy en Klant niet tot een nieuwe boekingsdatum komen 

10.8 De minimum lengte van een Boeking blijft ongewijzigd, ook wanneer er 

vertraging optreedt. Klant heeft nooit het recht op een minder lange 

Boeking dan het minimum. 

10.9  Klant kan binnen 10 minuten na aankomst van Companion de Boeking 

kosteloos annuleren, als: 



- De locatie van de Boeking in Nederland is gelegen 

- De Boekingsbevestiging eerder is verzonden dan 4 uur voor de Boeking 

- Klant de mening is toegedaan dat Companion niet overeenkomt met hoe 

Companion wordt gepresenteerd op de Website, aangaande verschijning en/of 

karakter 

- Companion niet is aangeraakt, ontkleed of hiertoe een poging is gedaan 

- Er is geen sprake van een wijziging in agenda van Klant waardoor de 

Boeking niet (in zijn geheel) tot stand kan komen 

- Klant voldoet aan alle voorwaarden zoals omschreven in artikel 7 

- De Boeking voldoet aan alle voorwaarden zoals omschreven in artikel 6 

- De Boeking is geldig indien er  binnen de 10 minuten na aankomst van 

Companion geen annulering plaatsvindt vanaf de kant van KHLOÉ Consultancy 

of van Klant 

 

Artikel 11 – Fakers 

11.1 KHLOÉ Consultancy behoudt zich het recht om te bepalen wie een faker 

is en om zijn of haar gegevens te delen met andere bureaus, om hen te 

behoeden voor deze persoon. 

11.2 Een faker is elke Klant wie KHLOÉ Consultancy voorziet van incorrecte 

informatie betreffende Klant zelf, contactgegevens en/of locatie van de 

Boeking. 

11.3 Een faker is elke Klant wie herhaaldelijk strijdig handelt met artikel 

6 en 7 of in het naleven van deze artikels nalatig is. 

11.4 Een faker is elke Klant wie een betaling niet of niet volledig heeft 

gedaan en dus geld verschuldigd is aan KHLOÉ Consultancy. 

11.5 Een faker is elke Klant wie contactgegevens van Klant zelf deelt met 

Companion of Companion aanmoedigt contact- en/of privégegevens van 

Companion te delen met Klant. 

11.6 Een faker is elke Klant wie (een poging doet tot) oplicht, fraude 

pleegt, intimideert, de wet niet naleeft of de Algemene Voorwaarden van 

KHLOÉ Consultancy niet naleeft. 

11.7 Een faker is elke Klant wie herhaaldelijk een Opdracht bij KHLOÉ 

Consultancy neerlegt, zonder duidelijke vermelding van contactgegevens (in 

elk geval voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) voorkeuren qua Companion 

en zonder de vermelding van gewenste datum, tijd en locatie van Boeking.  

 

Artikel 12 - Discretie 

12.1 Alle informatie en gegevens die van Klant bekend zijn bij KHLOÉ 

Consultancy worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om de Boeking 

te kunnen voltooien en om de volgende Boeking van Klant op optimaal niveau 

te kunnen uitvoeren. Lees ons Privacy beleid voor meer informatie.   

12.2 Op geen enkele wijze en in geen enkel geval wordt informatie en/of 

gegevens van Klant met opzet door KHLOÉ Consultancy gedeeld met derden. 

Tenzij er sprake is van opzet of nalatigheid, is KHLOÉ Consultancy niet 

aansprakelijk voor openbaring van deze data. 

 

Artikel 13 – Website 

13.1 KHLOÉ Consultancy gebruikt een zwaardere Website. Om de bezoeker 

optimaal van dienst te kunnen zijn, maakt KHLOÉ Consultancy gebruik van 

cookies, kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op een device waarmee 

de webpagina wordt geopend. Deze bestanden zorgen ervoor dat een volgend 

bezoek aan de webpagina, de site sneller laad en het gebruiksgemak verhoogd 

wordt. Cookies kunnen alleen gelezen worden door de website waardoor ze 

zijn aangemaakt en zijn anoniem. Cookies zijn makkelijk weer te wissen van 

een device. 

13.2 Op geen enkele wijze is KHLOÉ Consultancy aansprakelijk voor schade 

die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de Website of de 

informatie die op de Website is gepubliceerd. 

 

Artikel 14 – Betrouwbaarheid 



14.1 Op geen enkele wijze is KHLOÉ Consultancy, noch de Companions, 

aansprakelijk voor welke vorm van schade ook, direct of indirect, die 

voortvloeit uit de uitvoering van een Boeking, ongeacht of de claim is 

gebaseerd op juridische basis of andere overeenkomsten. 

14.2 Indien Klant teleurgesteld is omdat de Boeking niet aan zijn 

verwachtingen voldeed, of dat Klant van mening is dat KHLOÉ Consultancy in 

gebreke is gebleken bij uitvoering van de Boeking, of gerelateerd aan de 

Boeking, geeft dat Klant geen recht op een schadevergoeding en/of een 

verrekening. Datzelfde geldt voor informatie die op de Website is 

gepubliceerd of eventuele (typ)fouten die in de informatie op de Website 

zitten. KHLOÉ Consultancy biedt geenszins garantie jegens Klant met 

betrekking tot de beleving van Klant bij een Boeking. Zowel een Boeking, 

als de ervaring heeft een bijzonder hoog persoonlijk karakter, waardoor van 

tevoren geen garanties kunnen worden afgegeven. 

14.3 De verplichtingen welke KHLOÉ Consultancy jegens Klant is aangegaan 

worden opgeschort naar een tijdstip dat KHLOÉ Consultancy deze 

verplichtingen kan waarmaken, in het geval van een oorzaak of een incident 

die niet aan KHLOÉ Consultancy kan worden toegeschreven, of vanwege enig  

andere oorzaak die buiten de controle van KHLOÉ Consultancy vallen. Wanneer 

wordt bepaald dat KHLOÉ Consultancy deze verplichting alsnog niet kan 

voldoen binnen een aanzienlijk termijn, heeft zowel KHLOÉ Consultancy als 

Klant het recht om de Boeking te annuleren, zonder dat KHLOÉ Consultancy 

verplicht is om eventuele schade als gevolg van deze annulering, direct of 

indirect, te vergoeden. Heeft KHLOÉ Consultancy al gedeeltelijk haar 

verplichtingen uitgevoerd, is KHLOÉ Consultancy gerechtigd deze kosten 

afzonderlijk in rekening te brengen aan Klant en is Klant verplicht dit te 

betalen. 

 

Artikel 15 – Copyright, logo’s en intellectueel eigendom 

15.1 De naam KHLOÉ Consultancy, het logo, afbeeldingen en alle andere 

informatie gepubliceerd op de Website, vallen onder auteursrechten van 

KHLOÉ Consultancy, ongeacht of deze wel of niet zijn geregistreerd. 

15.2 Alles op de Website, ongeacht welk format, is intellectueel eigendom 

van KHLOÉ Consultancy of wordt gebruikt met toestemming van de eigenlijke 

eigenaar. 

15.3 De gehele Website is beschermd met rechten, zowel als intellectueel 

eigendom, als copyright. Alle rechten zijn voorbehouden. 

15.4 Niets van de Website mag worden gekopieerd of gedownload, op welke 

manier dan ook. Er mogen dus ook geen screenshots of beeldopnames worden 

gemaakt van de Website.  

15.5 De Website is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

15.6 Niemand anders dan KHLOÉ Consultancy mag aan de Website iets wijzigen, 

toevoegen, verwijderen, of deel uitmaken van welke beïnvloeding op de 

Website dan ook.  

15.7 Bijzonder veel waarde hecht KHLOÉ Consultancy aan het niet kopiëren, 

vermenigvuldigen, opslaan, downloaden, opnemen of natekenen van de 

afbeeldingen van Companions. 

15.8 Het niet nakomen van de punten in dit artikel is strafbaar. KHLOÉ 

Consultancy doet aangifte indien er sprake van is. 

 

Artikel 16 – Toepasbaarheid qua wetgeving 

Op alle Opdrachten, Boekingen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend 

het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat mocht ontstaan naar 

aanleiding van deze Opdrachten, Boekingen en/of Algemene Voorwaarden, 

waaronder geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen 

worden beslecht door een bevoegd rechter in Nederland.  

 

 


