Algemene- en Annuleringsvoorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Sportlandgoed: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, dit betreft degene die de overeenkomst
ondertekend.
3. Deelnemer: iedere persoon die betrokken deelneemt aan de in de overeenkomst
beschreven activiteit of arrangement.
4. Arrangement: door Sportlandgoed bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst/
activiteit of combinatie van diensten en activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze
diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het
verzorgen van activiteiten, het verzorgen van (verblijf)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
vertegenwoordiger van de organisatie worden begeleid.
5. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door Sportlandgoed wordt aangeboden. Dit zijn
meestal sportieve 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
Sportlandgoed wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de
verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Sportlandgoed en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Sportlandgoed, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden of worden
betrokken.
3. Alle personen die deelnemen aan een activiteit of arrangement georganiseerd of
bemiddeld door Sportlandgoed.
4. Iedereen die een reserverings- of bevestigingsformulier ondertekend heeft dient de
betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze
algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan de door Sportlandgoed
georganiseerde of bemiddelde activiteiten / arrangementen.
5. Indien en voor zover in een overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende
bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is
uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van
kracht.

Artikel 3. Offertes
1. De door Sportlandgoed gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aan de hand van de opgestelde offerte
kan opdrachtgever aangeven een bevestiging wensen te ontvangen. Aan de door Sportlandgoed
opgestelde offertes is geen enkele verplichting van toepassing. De door Sportlandgoed opgestelde
offertes dienen slechts als een prijsopgaaf.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
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Artikel 4. Reserveringen en bevestiging
1. Nadat opdrachtgever een reservering bij Sportlandgoed heeft geplaatst, zal Sportlandgoed een
opdrachtbevestiging sturen. Deze dient binnen 7 dagen ondertekend teruggestuurd te worden.
2. Uiterlijk 2 dagen voordat de opdracht wordt uitgevoerd geeft opdrachtgever
wijzigingen in het aantal deelnemers door. Het aantal deelnemers dat dan wordt
genoemd wordt minimaal verrekend.
3. Voor ieder arrangement geldt een minimum aantal personen, de minimale rekening zal
uitgaan van dit minimale aantal personen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Sportlandgoed zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt Sportlandgoed voor bepaalde
onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sportlandgoed aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Sportlandgoed worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Sportlandgoed zijn verstrekt, heeft Sportlandgoed het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. Sportlandgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever
onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Op de overeenkomst / opdrachtbevestiging staat de datum vermeld van het te
organiseren arrangement en/of de activiteit.
2. De overeenkomst / opdrachtbevestiging is beëindigd zodra opdrachtgever de laatste
nota aan Sportlandgoed heeft voldaan en de activiteit / het arrangement heeft
plaatsgevonden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Bij annulering tot 14 dagen voor het tijdstip waarop de overeenkomst zou moeten worden
verleend is de gast niet gehouden enige vergoeding te betalen.
2. Bij annulering 14 dagen tot 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 25% van de
reserveringswaarde aan het bedrijf te betalen.
3. Bij annulering 7 dagen tot 2 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 50% van de
reserveringswaarde aan het bedrijf te betalen.
4. Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) tot aanvang van het arrangement is de gast gehouden 75%
van de reserveringswaarde aan het bedrijf te betalen.
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Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Alle door Sportlandgoed verstrekte stukken, zoals draaiboeken, tochten, digitale bestanden,
materialen, etc. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sportlandgoed worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
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