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ALGEMENE VOORWAARDEN MOUNTAIN NETWORK
Versie 1 januari 2012

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden en op de locaties waar deze algemene voorwaarden gelden worden de volgende definities 
 gehanteerd: 
 
 ActIVIteIt: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Mountain network wordt aangeboden. Dit zijn meestal spor-
 tieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van 
 faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door Mountain network wordt verricht ten behoeve van de klant. 
 Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
 AlgeMene VoorwAArDen: De algemene voorwaarden van Mountain network.
 gezIn: een samenstel van natuurlijke personen dat tenminste bestaat uit minimaal één volwassene en minimaal één kind 
 waarvan de volwassene wettelijke vertegenwoordiger is. Per gezin wordt één volwassene als hoofdgezinslid benoemd.
 klAnt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst 
 sluit met Mountain network of zich aangemeld heeft bij Mountain network.
 klAntenkAArt: klantenkaart vertrekt door Mountain network aan een klant.
 klAntnuMMer: klantnummer verstrekt door Mountain network aan een klant.
 MountAIn network: De contractspartij die de Activiteiten organiseert en diensten/faciliteiten verleent.
 MountAIn network locAtIe: een locatie waar Activiteiten worden verricht, faciliteiten zich bevinden en waar diensten 
 worden verleend waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben.
 StAnDPlAAtS: een door de klant aan te wijzen Mountain network locatie.
 toegAngSbewIjS: Iedere klant dient alvorens aan een Activiteit deel te nemen een toegangsbewijs aan te schaffen. bij 
 aanschaf ontvangt de klant een betalingsbewijs. Dit is tevens het toegangsbewijs. Abonnementhouders/strippenkaart-
 houders ontvangen bij aanmelding op de desbetreffende Mountain network locatie een betalingsbewijs/toegangsbewijs.
 Vebon: De Vereniging van buitensport ondernemingen nederland.
 webSIte: De website van Mountain network www.mountain-network.eu .

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 De “Algemene voorwaarden van de vereniging van buitensport ondernemingen nederland (Vebon) en alle bij haar aan-
 gesloten leden voor ééndaagse en meerdaagse Activiteiten en arrangementen” maken deel uit van de Algemene Voor-
 waarden. bij strijdigheid tussen de Vebon voorwaarden en de Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voor-
 waarden.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn kosteloos te downloaden via de website van Mountain network en afgebeeld en/of ver-
 krijgbaar op de Mountain network locaties waar de desbetreffende Activiteit plaats vindt en/of bij de informatiebalie 
 en/of in de kleedkamers en/of bij de instructeur van Mountain network die de desbetreffende Activiteit begeleidt. 
2.3 klanten die willen deelnemen aan Activiteiten of gebruik maken van faciliteiten/diensten dienen in het bezit te zijn van 
 een klantenkaart. Mountain network behoudt zich het recht voor klanten zonder klantenkaart te laten deelnemen aan 
 Activiteiten of gebruik maken van faciliteiten/diensten. klanten kunnen alleen deelnemen door akkoord te gaan met de 
 Algemene Voorwaarden en de voor die Activiteit geldende aanvullende voorwaarden en/of voorschriften. Dit kan via de 
 website of door het invullen voor het daarvoor bestemde formulier. Deze voorwaarden en/of voorschriften zijn te down-
 loaden via het Internet en afgebeeld en/of verkrijgbaar op de Mountain network locaties waar de desbetreffende 
 Activiteit plaatsvindt en/of bij de informatiebalie en/of in de kleedkamers en/of bij de instructeur van Mountain network 
 die de desbetreffende Activiteit begeleidt. 
2.4 Mountain network hanteert diverse entreekaarten, abonnementen en strippenkaarten. Mountain network behoudt zich 
 het recht voor om diverse abonnementen, strippenkaarten of andere toegangsbewijzen van tijd tot tijd te introduceren en 
 te variëren.
2.5 Mountain network behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijven en/of het ontvangen van een klantenkaart te 
 weigeren. 
2.6 Mountain network is te allen tijde gerechtigd personen/klanten die de Algemene Voorwaarden en/of aanvullende voor-
 waarden en/of voorschriften van Mountain network hebben overtreden hierop aan te spreken en zo nodig de toegang te 
 ontzeggen door middel van een ontzeggingsformulier. 
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2.7 klanten die de toegang ontzegd zijn, dienen de klantenkaart in te leveren en Mountain network kan vervolgens een even-
 tueel door de klant afgesloten abonnement zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang opzeggen. De 
 klant heeft nadat hem door Mountain network de toegang is ontzegd geen recht op restitutie van toegangs- en/of abon-
 nementsgelden en/of opgebouwde kortingen. 
2.8 Mutaties van klantgegevens worden door de klant direct via de website bekend gemaakt.
2.9 Mountain network behoudt zich het recht om jaarlijks al haar prijzen te indexeren en/of aan te passen aan de stijging 
 van kosten, waaronder loonkosten en kosten opgelegd door of vanwege de overheid. Mountain network zal een prijs-
 stijging tijdig bekendmaken.

ARTIKEL 3 WERKINGSSFEER
3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Activiteiten, faciliteiten, diensten, klanten-
 kaarten, overeenkomsten, aanbiedingen en andere rechtshandelingen van Mountain network, tenzij partijen schriftelijk 
 anders overeenkomen. 
3.2 naast de Algemene Voorwaarden kunnen tevens op de voor de desbetreffende Mountain network locatie aanvullende 
 voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden worden bij elke ingang aangeduid met het pictogram 
 huisregels en zijn verkrijgbaar op de Mountain network locaties en/of bij de informatiebalie en/of in de kleedkamers 
 en/of bij de instructeur van Mountain network die de desbetreffende Activiteit begeleidt. Daarnaast zijn op enkele Acti-
 viteiten specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn kosteloos te downloaden via de 
 website en afgebeeld en/of verkrijgbaar op de Mountain network locaties waar de desbetreffende Activiteit plaatsvindt 
 en/of bij de informatiebalie en/of in de kleedkamers en/of bij de instructeur van Mountain network die de desbetreffen-
 de Activiteit begeleidt.
3.3 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de specifieke aanvullende voorwaarden via de 
 website of door ondertekening van de Algemene Voorwaarden en/of de specifieke aanvullende voorwaarden voor de 
 Mountain network locaties en/of Activiteit of door betaling van het verschuldigde tarief of door feitelijke deelname aan 
 een Activiteit.

ARTIKEL 4 IN- en UITSCHRIJVEN BIJ MOUNTAIN NETWORK
4.1 Inschrijven bij Mountain network is voor iedereen verplicht die wil deelnemen aan Activiteiten en diensten in welke 
 vorm dan ook. Voor toeschouwers en gebruikers van de horeca gelegenheden van Mountain network is inschrijven niet 
 verplicht. 
4.2 Inschrijven is kosteloos en verplicht de klant tot niets. 
4.3 Iedereen van elke leeftijd kan zich inschrijven via de website.
4.4 bij het inschrijven via de website dient de klant een e-mailadres op te geven en een Standplaats te kiezen. Per mail ont-
 vangt de klant een inlogcode, deze is persoonlijk en uniek en dient goed te worden bewaard.
4.5 bij het inschrijven via de website moet elke klant akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en/of specifieke voor-
 waarden voor bepaalde Activiteiten. kinderen tot en met 17 jaar dienen vergezeld door een wettelijke vertegenwoordiger/  
 volwassene de schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger/volwassene in te leveren op de Mountain 
 network locatie. 
4.6 na inschrijving en aanvaarding van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden kan de klant een klantenkaart 
 afhalen. 
4.7 uitschrijven bij Mountain network kan via de website.

ARTIKEL 5 KLANTENKAART
5.1 Iedere klant die zich heeft ingeschreven en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, heeft recht 
 op één klantenkaart.
5.2 De klant ontvangt de klantenkaart in bruikleen. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
5.3 De klantenkaart moet persoonlijk worden afgehaald op een Mountain network locatie. De klant dient zich bij het afhalen 
 te legitimeren. kinderen t/m 17 jaar ontvangen de klantenkaart bij het inleveren van de schriftelijke toestemming van de 
 wettelijke vertegenwoordiger/volwassene. 
5.4 bij het afhalen van de klantenkaart op de Mountain network locatie zal Mountain network een digitale foto nemen en 
 deze opnemen in haar database. De foto dient als controlemiddel ter vergelijking met de geregistreerde klantenkaart bij 
 aanmelding op een van de Mountain network locaties. De foto zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
5.5 Aan de kassa op één van de Mountain network locaties kan de klant saldo storten op zijn klantnummer. op vertoon van de 
 klantenkaart kan de klant vervolgens op alle Mountain network locaties met zijn klantnummer betalingen verrichten. 
5.6 De klant ontvangt op zijn eerste verzoek een overzicht van alle, met het klantnummer/de klantenkaart verrichte, betalingen.
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5.7 Aanmelden voor een Activiteit kan alleen met de klantenkaart, indien de klantenkaart door de klant is vergeten en deze 
 handmatig moet worden aangemeld wordt er een nominaal bedrag extra in rekening gebracht.
5.8 bij diefstal of verlies van de klantenkaart dient deze direct telefonisch te worden geblokkeerd op telefoonnummer 
 +31 (0)88 - 123 69 00. Mountain network is niet aansprakelijk voor schade die de klant mogelijkerwijs dientengevolge 
 lijdt/zal lijden. In geval van diefstal of verlies verstrekt Mountain network een nieuwe klantenkaart aan de klant tegen 
 eenmalige betaling van een nominaal bedrag- door de klant aan Mountain network. De klant ontvangt een nieuw klant-
 nummer en het oude klantnummer wordt door Mountain network geblokkeerd en opgeheven.
5.9 Indien de klant om restitutie van het batig saldo op de klantenkaart verzoekt, keert Mountain network dit saldo minus 
 E 10,- administratiekosten, eventuele openstaande posten en saldo verkregen door (korting)acties uit.

ARTIKEL 6 LEEFTIJDEN
6.1 kinderen t/m 6 jaar mogen uitsluitend de Mountain network locaties betreden en/of deelnemen aan Activiteiten onder 
 begeleiding en eindverantwoording van een wettelijke vertegenwoordiger/volwassene, die tevens klant is en zelf bevoegd
 is om die betreffende Activiteit te beoefenen.
6.2 kinderen van 7 t/m 13 jaar mogen uitsluitend deelnemen aan Activiteiten onder begeleiding van een wettelijke verte-
 genwoordiger/volwassene, die tevens klant is en zelf bevoegd is om die betreffende Activiteit te beoefenen en/of onder 
 begeleiding van een instructeur, met schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger/volwassene.
6.3 kinderen van 14 t/m 17 jaar mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger/ 
 volwassene deelnemen aan Activiteiten.

ARTIKEL 7 ABONNEMENTEN
7.1 uitsluitend klanten die in het bezit zijn van een klantenkaart komen in aanmerking voor het afsluiten van een abonnement. 
7.2 Het abonnement is digitaal en kan aan de kassa op de Mountain network locaties worden aangeschaft door het onder-
 tekenen van een inschrijfformulier. 
7.3 Het abonnement is strikt persoonlijk en wordt elke maand automatische verlengd. Het abonnement wordt afgesloten 
 per eerste van de maand en is geldig vanaf de dag dat het abonnement afgesloten wordt op elke Mountain network locatie. 
7.4 Het abonnement kan alleen via de website door de klant worden beëindigd. er dient een opzegtermijn van ten minste een 
 maand in acht te worden genomen, ingaande per eerste van de volgende maand.
7.5 Het wijzigen van het abonnement kan alleen via de website. De wijziging dient minimaal één maand van te voren te 
 worden ingediend en geldt per eerste van de volgende maand.
7.6 bij binnenkomst op een van de Mountain network locaties dient de klant met zijn klantenkaart zich aan te melden al-
 vorens deel te kunnen nemen aan een Activiteit. 
7.7 Indien de klant bij controle niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs zal de klant in de database worden geblok-
 keerd en zal aan de klant geen toegang meer worden verstrekt tot de Activiteiten en Mountain network locaties. tevens 
 kan Mountain network de klant de toegang ontzeggen. 
7.10 Het is mogelijk om het abonnement voor een bepaalde periode stop te zetten/blokkeren. Het aanvragen van een tijdelijke 
 blokkade kan alleen via de website. De wijziging dient minimaal één maand van te voren te worden ingediend en geldt 
 per aangegeven datum met een maximum van één maand. 
7.11 Het tijdelijk stopzetten kan maximaal één keer paar jaar worden aangevraagd, is altijd een aaneengesloten periode met 
 een maximum van één maand en dient buiten de geldende opzegtermijn te vallen.
7.12 gedurende de stopzetting kan er worden deelgenomen aan een Activiteit tegen de normaal geldende tarieven in de 
 vorm van een toegangsbewijs.
7.13 In geval van geldige medische redenen kan een abonnement altijd tijdelijk worden geblokkeerd voor een nader overeen 
 te komen periode, indien een doktersverklaring wordt overlegd.
7.17 Het niet gebruiken van de mogelijkheden van het abonnement geeft geen recht op terugbetaling, er kunnen geen tegoeden 
 worden opgebouwd.
7.18 Mountain network kan buiten de overige in de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen met in achtneming van een opzeg-
 termijn van tenminste drie maanden zonder opgave van reden het abonnement opzeggen. De klant dient dan zijn klanten-
 kaart in te leveren bij Mountain network. De klant heeft in dat geval recht op restitutie van het saldo op zijn klantenkaart.

ARTIKEL 8 STRIPPENKAARTEN
8.1 uitsluitend klanten die in het bezit zijn van een klantenkaart komen in aanmerking voor een strippenkaart.
8.2 De strippenkaart is digitaal en kan alleen aan de kassa op de Mountain network locaties worden aangeschaft.
8.3 De strippenkaart is strikt persoonlijk en na aanschaf één jaar geldig. De geldigheidsduur kan in geen geval worden verlengd.
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8.4 Strippenkaarten zijn tot één jaar na aanschaf geldig op elke Mountain network locatie. Deze geldigheidsduur kan in geen 
 geval worden verlengd.
8.5 bij binnenkomst op een van de Mountain network locaties dient de klant met zijn klantenkaart zich aan te melden al-
 vorens deel te kunnen nemen aan een Activiteit. 
8.6 Indien de klant bij controle niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs zal de klant in de database worden ge-
 blokkeerd en zal aan de klant geen toegang meer worden verstrekt tot de Activiteiten en Mountain network locaties. 
 tevens kan Mountain network de klant de toegang ontzeggen. 

ARTIKEL 9 BETALINGEN 
9.1 gedurende het verblijf op de Mountain network locatie kan alleen door klanten die in het bezit zijn van een klanten-
 kaart op rekening worden geconsumeerd. Het openstaande bedrag dient op dezelfde dag te worden voldaan. 
9.2 bezoekers en klanten die niet in het bezit zijn van een klantenkaart dienen contant of met pin te betalen.
9.3 betaling van toegangsbewijzen en strippenkaarten geschiedt met klantenkaart, per pin, contant of per eenmalige incasso.
9.4 betaling van abonnementen geschiedt maandelijks per doorlopende incasso en worden in het begin van de maand 
 geïncasseerd.
9.5 bij achterstallige betaling zal de klant toegang worden geweigerd. Alvorens te kunnen deelnemen aan de Activiteiten 
 moeten de openstaande posten van de klant zijn voldaan.
9.6 Indien betalingen niet geïnd kunnen worden, ontvangt de klant de 1ste betalingsherinnering per post of per e-mail met 
 het verzoek het openstaande bedrag binnen 10 dagen alsnog te voldoen. 
9.7 Indien na de 1ste betalingsherinnering het openstaande bedrag niet binnen 10 dagen is ontvangen, ontvangt de klant de 
 2de betalingsherinnering in de vorm van een factuur per post en/of per e-mail en zal Mountain network de klant een 
 nominaal bedrag aan administratiekosten extra in rekening brengen. Deze factuur dient binnen 10 dagen te worden vol-
 daan door overmaking of betaling op de Mountain network locatie aan de kassa. 
9.8 Indien na de 2de betalingsherinnering het openstaande bedrag niet binnen 10 dagen is ontvangen, zal Mountain network 
 de klant wederom een nominaal bedrag aan administratiekosten extra in rekening brengen en de vordering overdragen 
 aan een incassobureau. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van de klant.
9.9 Indien een klant meerdere malen aangemaand is, is Mountain network gerechtigd van de klant te verlangen dat door 
 de klant alleen contant of met pin wordt betaald of dat er een door Mountain network een jaarlijks vast te stellen mini-
 mum saldo op de klantenkaart staat. Indien er via de doorlopende incasso niet geïnd kan worden, is Mountain network 
 gerechtigd het nog openstaande bedrag op het aanwezig batig saldo op de klantenkaart in mindering te brengen.

ARTIKEL 10 TOEGANSBEWIJZEN
10.1 om een toegangsbewijs aan te kunnen schaffen dient de klant zich eerst in te schrijven bij Mountain network en akkoord 
 gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
10.2 Het toegangsbewijs is persoonsgebonden en kan aan de kassa op de locaties worden aangeschaft.
10.3 na aanschaf van een toegangsbewijs door de klant, valt de klant onder de dekking van de ongevallenverzekering van 
 Mountain network.
10.4 toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van aanschaf op elke Mountain network locatie.
10.5 bij aanschaf van een toegangsbewijs is de klant direct aangemeld op de Mountain network locatie. Het toegangsbewijs 
 vermeldt de Activiteit waarvoor de klant is aangemeld.
10.6 Indien de klant bij controle niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs zal de klant in de database worden geblok-
 keerd en zal aan de klant geen toegang meer worden verstrekt tot de Activiteiten en Mountain network locaties. tevens 
 kan Mountain network de klant de toegang ontzeggen.
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VeBON VOORWAARDEN 
VOOR ACTIVITEITEN

Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2012 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1.1 buItenSPort: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, 
 kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel 
 indoor als outdoor; 
 ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
1.2 ArrAngeMent: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combi-
 natie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen 
 bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)
 accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. onder 
 begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegen-
 woordiger van de ondernemer worden begeleid.
1.3 DIenSt: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder 
 andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), 
 het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
1.4 ActIVIteIt: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of 
 combinatie van buitensport en dienst. 
1.5 begeleIDe ActIVIteIten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
1.6 eenDAAgS ActIVIteIt: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 
 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
1.7 MeerDAAgS ActIVIteIt: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur 
 dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;. 
1.8 eenDAAgS ArrAngeMent: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer 
 wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 
 1 dagdeel omvat.
1.9 MeerDAAgS ArrAngeMent: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer 
 worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
1.10 onDerneMer: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en  of materialen aanbiedt;
 VertegenwoorDIger VAn De onDerneMer: degene die in naam van de ondernemer optreedt;
1.11 contrActAnt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een over-
 eenkomst sluit met de ondernemer.
1.12  DeelneMer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
1.13 oVereenkoMSt: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;                                                    
1.14 De oVereenkoMSt moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen 
 van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren 
 omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf 
 verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
1.15 oVereengekoMen PrIjS: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk 
 vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
1.16  InforMAtIe: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
1.17  AnnulerIng: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer 
 gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepas-
 selijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan 
 een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

01 van 04
Vebon voorwaarden voor activiteiten



2.3 bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de 
 ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen 
 maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
2.4 De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de 
 contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3: PRIJSWIJZIGING
3.1 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra 
 kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of 
 contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de over-
 eenkomst.

ARTIKEL 4: BETALING
4.1 De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onder-
 neming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4.2 Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 
 twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst 
 met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeen-
 gekomen prijs.
4.3 Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij 
 gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op vol-
 ledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.4 De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van 
 de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rente-
 percentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
4.5 Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de 
 ondernemer in staat van faillissement geraakt.
4.6 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  a. een betalingstermijn is overschreden
  b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
  c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
  d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

ARTIKEL 5: ANNULERING
5.1 bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
 - bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden mini-
  maal 15% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 - bij annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35% van de 
  reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 - bij annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van 
  de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 - bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de 
  reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 - bij annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van 
  de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
5.2 De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door 
 een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor 
 dezelfde periode.

ARTIKEL 6: VOORTIJDIG VERTREK DOOR DE DEELNEMER
6.1 bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT
7.1 De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huis-
 regels worden nageleefd.
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7.2 bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in 
 het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele 
 visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van 
 de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
7.3 De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit 
 zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk 
 worden ingediend.
7.4 Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit  is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient 
 dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

ARTIKEL 8: TUSSENTIJDSE BEëINDIGING DOOR DE ONDERNEMER 
8.1 De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplich
 tingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waar-
 schuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van 
 de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
8.2 De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de 
 overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of 
 mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze 
 omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft. 
8.3 Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
8.4 Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten 
 weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
8.5 De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de 
 ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
9.2 Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt 
 met de werkelijkheid.
9.3 Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien 
 de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit 
 geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van 
 het activiteit.
9.4 een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich - na instemming van de contractant en de 
 ondernemer - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
  a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
         b. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij de 
  ondernemer te worden ingediend,
  c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen 
  de in de plaatsstelling.

ARTIKEL 10: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST
10.1 De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van ge-
 wichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, 
 politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is 
 verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de 
 deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
10.3 De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten  indien er voor een groepsactiviteit te 
 weinig deelnemers zijn.
10.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nage-
 komen. geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
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ARTIKEL 11: KLACHTEN
11.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk 
 te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
11.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop 
 van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maxi-
 mum volgens de dan geldende Vebon-norm per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
12.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die 
 aan de ondernemer is toe te rekenen.
12.3 De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
12.4 De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de 
 deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
12.5 De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deel-
 nemers, passende maatregelen te nemen. De ondernemer dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ongevallen verze-
 kering aan te bieden.
12.6 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende 
 activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 13: WET- EN REGELGEVING
13.1 De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheids-
 wege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld. 
13.2 De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. 
13.3 op deze overeenkomst is het nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJKHEID
Alle bij de Vereniging van buitensport (Vebon) aangesloten leden zijn verplicht deze voorwaarden vanaf 1 januari 2012 op alle 
overeenkomsten inzake activiteiten van toepassing te verklaren.
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