Algemene voorwaarden
1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen van The Privileged en zijn ook
tegelijkertijd van toepassing op alle bezoeken van onze website. Deze of toekomstige bezoeken op onze
website en/of gebruik van onze diensten zal automatisch betekenen dat je je daar bewust van bent en
daar akkoord mee gaat zonder enige twijfel.

2. Boekingen

Een boeking bevestigd via telefoon, e-mail of tekstbericht, geeft automatisch toestemming tot een
dienstverband tussen het management van The Privileged en client. Onze openingstijden zijn zichtbaar
op onze website en wij zijn verplicht om binnen een aanzienbare tijd alle verzoeken of e-mails te
beantwoorden mits anders vermeld. Boekingen op het laatste moment zijn uiteraard wel mogelijk maar
in het geval van boekingen binnen 12 uur verzoeken wij u om contact op te nemen met ons kantoor om
details te bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Boekingen vinden enkel plaats in hygienische
woonruimte of hotel accomodatie. Boekingen zijn niet toegestaan op onverzorgde locaties, in onveilige
wijken, auto’s, rendez vous hotels, studentenhuisvesting, seksclubs of seksbioscopen.

3. Procedure legal

The Privileged is een volledig legaal escort bemiddelingsbureau met vergunning en onderhevig aan de
Nederlandse wetgeving.

4. Aanvarding en veranderingen

Mocht een escort van The Privileged niet aan uw verwachtingen voldoen, mocht het aan stijl, uitstraling
of persoonlijkheid liggen dan bent u binnen 15 minuten verplicht dat aan ons te melden na ontvangst
van uw date in Nederland. Veranderingen mogen plaats vinden mits mogelijk en gewenst maar er zal
uiteraard een toeslag in rekening gebracht worden voor de reeds gemaakte kosten.

5. Annuleringen

Annuleringen zijn toegestaan mits er een tijdspanne zit van minstens 12 uur voor de aanvang van je
date. Bij annuleringen die plaats vinden 3 uur of minder van tevoren of boekingen met een ‘No Show’

dient het bedrag van de afgesproken boeking volledig betaald te worden. Mocht de date aanvullende
diensten bevatten dan zullen deze diensten altijd 100% in rekening worden gebracht.

6. Tarieven en betalingen

Alle betalingen worden voltooid voor of bij ontvangst van je date, wees hier aub attent op. U mag
contant (net voor aanvang van de date) bank transactie (24 uur van tevoren), betaalverzoek of via een
tikkie betalen. Pin transacties (5% toeslag) en credit card betalingen (10% toeslag) zijn uiteraard
acceptabel. Voor betalingen met Mastercard en Visa geld er een toeslag van 10%. Boekingen mogen in
overleg altijd verlengd worden of extra diensten mogen toegevoegd worden. Betalingen voor een
verlenging of extra diensten dienen betaald te worden voor de verlenging van de boeking na overleg
met de destbetreffende escort en het management.

7. Fuerza major

The Privileged kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden buiten de controle van het
management. Mocht er een geval van overmacht ontstaan zal de client zo snel mogelijk geinformeerd
worden. Zo mogelijk en gewenst kan er altijd een alternatief aangeboden worden. In geval van
annulering ten behoeve van het management met een reeds betaald bedrag ten behoeve van de client
zal er in overleg met de client een passende oplossing komen. Of een restitutie bedrag van 100% of het
bedrag kan worden gehouden als aanbetaling voor een toekomstige boeking.

8. Chauffeurs

The Privileged werkt exclusief met hun eigen chauffeurs om de veiligheid van de escorts te kunnen
waarborgen.

9. Privacy

In verband met uw privacy worden uw persoonlijke gegevens nooit en te nimmer gedeeld met derden.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met de
escort die met u op date gaat. Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende redenen:
• Om een match te maken tussen u en een escort
• Om een boeking tot stand te brengen
• Om de veiligheid van onze escorts te bewaken
• Om aan onze wettelijke plicht te voldoen
Wij hebben voor bepaalde diensten bovendien de hulp van derden nodig. Het kan zijn dat uw
gegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst. Deze derden zijn in ieder geval:
• Onze hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan
• De partij die onze website beheert
• Onze boekhouder
Betalingen met credit card of PIN transacties zullen voldaan worden onder een pseudonaam anders dan
The Privileged om uw privacy te beschermen.

10. Huisregels en Client Etiquette

Onze escorts zijn verzorgd en zien er altijd goed uit. Zij presenteren zichzelf altijd op een respectvolle en
correcte manier en dit verwachten wij ook van onze (toekomstige) clienten. Persoonlijke verzorging en
hygiene is vandaar vereist. De ontmoeting moet plaats vinden in een hotel van minstens 4 sterren of bij
u thuis in een verzorgde, nette en schone omgeving. Gezondheid en veiligheid staan bij ons op nummer

1. Onveilige sex is niet toegestaan. Mocht een client aandringen op onveilige seks dan staan onze
escorts in hun recht om weg te lopen en wordt de date onmiddelijk beeindigd. De escort behoudt zich
het recht om te allen tijde haar date te beeindigen mocht er waangedrag of ongepast, onacceptabel
gedrag voorkomen. U zal op een zwarte lijst geplaatst worden voor het niet in acht nemen van onze
etiquette reglementen en u zal verboden worden om in de toekomst boekingen via ons kantoor te
maken. Wensen en grenzen moeten altijd gerespecteerd worden.

11. Geschillen

Alle boekingen worden geregeerd door het Nederlandse recht en alle contractuele en non-contractuele
verplichtingen en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de boeking worden beheerst door
dat recht.

Alle geschillen uit of in verband met deze overeenkomst zullen
worden beslecht door het Arrondissements rechtbank te Amsterdam.

