Algemene voorwaarden Buitengewoon Buiten 2018

Hartelijk dank voor uw reservering/boeking bij Buitengewoon Buiten.
(Dit is een handelsnaam onder North East Outdoor.)
Hierbij ontvangt u onze algemene voorwaarden, welke u als opdrachtgever, accepteert bij het
definitief maken van de boeking.
ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons,
Buitengewoon Buiten en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden door beide partijen
niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
BOEKING/BEVESTIGING
Boekingen zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging én na ontvangst van de aanbetaling op
onze bankrekening.
Boekingen gelden voor de overeengekomen tijdsduur per activiteit (ca. 2,5 uur).
- Indien u langer bij ons te gast wilt zijn, dan kan dat.
- Maaltijden, drinken of andere versnaperingen die in de boeking kunnen worden opgenomen,
worden aan u doorbelast met een opslag van 10% over de aanschafkosten.
- De extra uren die u te gast bent óf die nodig zijn voor de voorbereiding, inkopen, transporteren of
bereiden van deze extra onderdelen worden aan u in rekening gebracht.
Het uurtarief van 2018 hiervoor is € 27,50 (excl. Btw) per uur / begeleider.
AANBETALING/BETALING
Voor alle typen reserveringen is een aanbetaling verschuldigd van 25% van de overeengekomen
totaalprijs. Deze dient uiterlijk 2 maanden voor de boekingsdatum overgemaakt te zijn op de
bankrekening van Buitengewoon Buiten. Zonder tijdige aanbetaling vervalt de reservering en is
Buitengewoon Buiten vrij om een andere reservering/boeking aan te nemen. Door de aanbetaling is
de boeking definitief, waardoor u automatisch ook onze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.
Voor de eindafrekening sturen wij u een factuur per e-mail.
De definitieve betaling en afrekening dient te geschieden binnen 2 weken na de factuurdatum.
ANNULERING
In het geval u wilt annuleren, geeft u dit schriftelijk door, per e-mail:
Stuur een mail naar Buitengewoon Buiten
Hierbij gelden de volgende termijnen en voorwaarden:
- Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de activiteit bent u 25% van de overeengekomen
totaalprijs verschuldigd;
- Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteit bent u 50% van de overeengekomen
totaalprijs verschuldigd;
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- Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u 75% van de overeengekomen
totaalprijs verschuldigd;
- Bij annulering binnen de termijn van 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u de gehele
overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
Ingeval van ziekte of andere vorm van overmacht kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt.
Indien wij in staat zijn om een andere boeking te plaatsen, dan wordt de aanbetaling aan u terug
overgemaakt.
UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens de verantwoordelijkheid van Buitengewoon Buiten krachtens wettelijke bepalingen en
algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Buitengewoon Buiten nimmer
aansprakelijk voor de kosten of schade, die eventueel ontstaan als direct of indirect gevolg van
ongevallen, diefstal, vermissingen, of anderszins door daden (of nalatigheid) van de opdrachtgever
of de gasten/deelnemers.
DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van
Buitengewoon Buiten (behoorlijke) lichamelijke inspanning kan vergen. Deelname geschiedt geheel
op eigen risico en door deel te nemen verklaren opdrachtgever en overige deelnemers zich akkoord
met de algemene voorwaarden van Buitengewoon Buiten.
Minderjarigen
Indien een deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door
tenminste één ouder / vertegenwoordiger, dient Buitengewoon Buiten in het bezit te zijn gesteld
van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te
ondertekenen.
Indien de opdrachtgever kinderen/jongeren met een leeftijd van onder de 18 jaar wenst te laten
deelnemen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van een wettelijk
vertegenwoordiger van deze minderjarigen.
Bij deelname aan activiteiten op het water, is het hebben van een zwemdiploma verplicht !
Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat deze toestemming is
verkregen en vrijwaart Buitengewoon Buiten van aanspraken die hierop betrekking hebben.
Niet toelaatbaar gedrag
Indien deelnemers niet toelaatbaar gedrag vertonen en daardoor moeilijkheden veroorzaken of
kunnen gaan veroorzaken, kan Buitengewoon Buiten besluiten hen verdere deelname te ontzeggen,
zonder het verlenen van restitutie.
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In dit kader verwijzen wij ook naar de Terreinreglementen van Leisure Lands, i.v.m. bijvoorbeeld
kampvuren: http://www.leisurelands.nl/over-ons/terreinreglement-recreatiegebieden/ .
Tevens zijn hierin de meest recente parkeertarieven opgenomen:
http://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/heerderstrand/parkeren/
FACEBOOK / WEBSITE
Deelnemers stemmen er mee in dat foto’s of andere opnames die tijdens de activiteiten zijn
gemaakt, gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden. Indien hier bezwaar tegen bestaat, dan
kunt u dat mededelen aan Buitengewoon Buiten : Stuur een mail naar Buitengewoon Buiten
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