Algemene Voorwaarden Zwier

-

Events

Op onze events zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Voor de
verhuur van onze boten
(sloepen, valken, kano's en SUP's) tijdens
events gelden tevens de Algemene Voorwaarden Huurboten.
Geldigheid overeenkomst:
De overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant staat vast na
accorderen van de offerte. Na ontvangst van de geaccordeerde offerte,
wordt de optie omgezet in een definitieve boeking.
Prijs en prijswijziging:
A: De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende
tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
B: 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 kosten en/of heffingen, die direct op
het vakantieverblijf vof de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan
de recreant van worden doorberekend, ook na de afsluiting van de
overeenkomst.
Betalingsvoorwaarden:
A: De ondernemer rekent voor elke reservering vanaf 1000 Euro een
voorschot van 25%. De contractant ontvangt de voorschotfactuur na het
accorderen van de offerte. Het voorschot dient binnen 14 dagen na het
ontvangen van de voorschotfactuur voldaan te zijn. Echter, bij een late
reservering: uiterlijk 1 week voor aanvang van het event.
B. Na afloop van het event ontvangt de contractant een eindfactuur
(waarop het voorschot in mindering is gebracht). Betaling van de
eindfactuur dient eveneens binnen 14 dagen na het ontvangen van de
eindfactuur.
C. Bij meer/minder personen/boten/instructeurs stijgen/dalen de kosten
evenredig en zal dit verrekend worden op de eindfactuur (zie tevens de
annuleringsvoorwaarden).
D. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij
anders is overeengekomen, met inachtingneming van de afgesproken
termijnen.
E: Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke (via mail)
aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken 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 de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
F: De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke
kosten, na een ingebrekestelling komen ten laste van de recreant. Indien
het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie
het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande
bedrag in rekening worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering meer dan 6 maanden voor datum evenement is de klant niet
gehouden enige vergoeding aan Zwier te betalen (eventuele voorschotten
worden terugbetaald).
• Bij annulering meer dan 3 maanden voor datum evenement is de klant
gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Zwier te betalen.
• Bij annulering meer dan 2 maanden voor datum evenement is de klant
gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Zwier te betalen.
• Bij annulering meer dan 1 maand voor datum evenement is de klant
gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Zwier te betalen.
• Bij annulering meer dan 14 dagen voor datum evenement is de klant
gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Zwier betalen.
• Bij annulering meer dan 7 dagen voor datum evenement is de klant
gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Zwier te betalen.
• Tot 1 maand voor het evenement kunt u altijd wijzigingen aangeven in de
aantallen.
• Tot 7 dagen voor het evenement kunt u nog wijzigingen in aantallen
personen en boten doorgeven. Dit kan tot maximaal 20% van de reeds
gereserveerde aantallen.
Gebruik door derden:
A: Gebruik door derden van de groepsruimte is slechts toegestaan, indien
de ondernemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
B: Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke
alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
Voortijdig vertrek van de contractant:
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode
verschuldigd.
Aansprakelijkheid:
A: De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of
schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die
aan de ondernemer is toe te rekenen.
B: De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme
weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
C: De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in
nutsvoorzieningen. Wel zijn hij er al het mogelijke aan doen om storingen
te voorkomen.
D. Indien de gehuurde groepsruimte buiten de schuld van de ondernemer
teniet is gedaan
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een
Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

