Algemene Voorwaarden van Vergader- en cursuslocatie De Hooizolder
De Hooizolder is onderdeel van Plomp Agro VOF te Wilnis. Versie juni 2007.

Artikel 1: Werkingssfeer
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, activiteiten, offertes en van De Hooizolder en
de overeenkomsten tussen De Hooizolder als opdrachtnemer en de opdrachtgever. Afwijkingen worden
nadrukkelijk schriftelijk aangegeven.
Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer.
Degene die namens de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met de opdrachtnemer is jegens de
opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
Onder activiteiten wordt onder meer verstaan het beschikbaar stellen van de Hooizolder met al haar
faciliteiten en het beschikbaar stellen en verzorgen van consumpties.

Artikel 2: Offerte, boeking en betaling
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Indien gewenst kan de opdrachtgever eerst een optie nemen voordat de boeking bij de opdrachtnemer wordt
plaatst. Deze optie kan de opdrachtgever binnen twee weken vrijblijvend annuleren of wijzigen.
Offertes van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen.
Bij een boeking wordt een boekingsbevestiging door de opdrachtnemer gezonden aan de opdrachtgever, die
deze ondertekend retourneert of schriftelijk bevestigt.
Een aanbetaling van 50% kan als onderdeel van de boekingsovereenkomst opgenomen worden. Hiervoor
verstrekt de opdrachtnemer een factuur.
Betaling per bank of giro dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Hiervoor verstrekt de
opdrachtnemer een factuur.
In geval van contante betaling dient deze plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de activiteit.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd
wettelijke rente in rekening te brengen evenals de kosten voor incasso van de openstaande bedragen.

Artikel 3: Wijzigingen en annuleren
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De opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de
activiteiten dienen te worden georganiseerd.
Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal personen kunnen tot 7 dagen van
te voren doorgegeven worden waarna het gewijzigde aantal personen in rekening wordt gebracht.
Bij wijzigingen in het aantal personen die minder dan 7 dagen vooraf worden doorgegeven, wordt het
oorspronkelijke aantal personen in rekening gebracht.
Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal
personen boven het opgegeven aantal in rekening gebracht.
Annuleren kan zonder kosten bij meer dan 21 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
Bij annulering minder dan 21 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het
factuurbedrag verschuldigd en bij annulering tot 7 dagen vooraf is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid opdrachtnemer
1.
2.
3.

4.

5.

Deelname aan de activiteiten georganiseerd door de opdrachtnemer en het verblijf van de opdrachtgever en
haar deelnemers op de locatie van de opdrachtnemer geschiedt op eigen risico.
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of
indirect, van of aan goederen van de opdrachtgever en haar deelnemers.
De opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever bepaalde
werkzaamheden laten verrichten door derden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen
van derden die op deze wijze worden ingeschakeld.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het voor de opdracht of
overeenkomst geoffreerde bedrag.
De opdrachtnemer is niet gehouden tot enige verplichting in geval van overmacht. Onder overmacht wordt
verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, zoals ernstige ziekte.
In geval van overmacht zal zo spoedig mogelijk overleg plaatsvinden over de verdere uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door toedoen van de opdrachtgever of
haar deelnemers. De kosten van eventuele schade kan direct bij de opdrachtgever in rekening gebracht
worden. Het gaat daarbij niet alleen om schade op de Hooizolder zelf, maar om het geheel van
bedrijfsactiviteiten, boerderij en woning ter plaatse.
2. Nooduitgangen en brandblusmiddelen mogen alleen in geval van nood en brand gebruikt worden door de
opdrachtgever en haar deelnemers. Bij onnodig gebruik kunnen onkosten naast een toeslag van honderd
euro in rekening gebracht worden.

