Algemene Voorwaarden JasperJ Watersport

Algemene Voorwaarden JasperJ Watersport
1.

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. JasperJ: de ondernemer die bedrijfsmatig, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie geeft,
vaaruitjes organiseert, schepen verplaatst (delivery) of andere watersport gerelateerde activiteiten
onderneemt of organiseert;
2. Klant: degene die zelf, of namens een derde, met JasperJ een overeenkomst aangaat;
3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor
sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en
inventaris;
4. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen klant en JasperJ, waarbij JasperJ zich tegenover de klant
verbindt om, tegen betaling, al dan niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven, schepen te
varen, vaaruitjes te organiseren of andere watersport gerelateerde activiteiten te ondernemen of
organiseren;

2.

TOEPASSELIJKHEID

Met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant of van een derde, zijn deze voorwaarden
uitsluitend van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen de klant en JasperJ.

3.

VOORWAARDEN

Voorwaarde voor het deelnemen aan de activiteiten van JasperJ is dat de klant beschikt over een zwemdiploma.

4.

AANBOD/OFFERTE
1.
2.
3.

4.

5.

BEVESTIGING
1.

2.
3.

6.

JasperJ brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een
termijn is gegeven voor acceptatie.
Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na
dagtekening. In het aanbod staan in ieder geval:
 de aard, inhoud en omvang van de door JasperJ te verrichten diensten;
 de hoogte van de kosten;
 datum, tijdstip en locatie van aanvang en einde van de werkzaamheden;
 naam, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen.
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. In geval van een
elektronische opdrachtverlening stuurt JasperJ een elektronische bevestiging in de vorm van een factuur
naar de klant.
De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
Bij aanvaarding van het aanbod is er sprake van een zekere risico-aanvaarding van de klant.

BETALINGEN
1.
2.
3.

De factuur dient binnen tien werkdagen, doch uiterlijk 3 weken voor de activiteit volledig betaald te zijn.
Bij boekingen ver voor de datum van de activiteit mag dit in 2 keer gebeuren: 50% binnen 2 weken en de
resterende 50% 3 weken voor de activiteit.
De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. JasperJ zendt na het verstrijken van
die termijn een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na
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4.

5.

7.

ANNULERING
1.
2.

3.
4.

8.

Indien de klant de overeenkomst wil annuleren, moet hij JasperJ zo spoedig hiervan schriftelijk of
elektronisch in kennis stellen.
In geval van annulering is JasperJ gerechtigd een gefixeerde schadeloosstelling van de klant te vorderen
van:
 Tot 6 weken vòòr de activiteit: 50% van het totaalbedrag;
 Tot 2 weken vòòr de activiteit: 75% van het totaalbedrag;
 Binnen 2 weken vòòr de activiteit: 90% van het totaalbedrag.
Om dit risico af te dekken wordt de klant aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij annulering door JasperJ zal het volledige bedrag worden teruggestort aan de klant, tenzij sprake is van
overmacht.

OVERMACHT
1.

2.

9.

ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de
betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de klant zich niet op overmacht kan beroepen, is
JasperJ gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is
gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
Indien de klant na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te
betalen, is JasperJ bovendien gerechtigd het in lid 3 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door JasperJ in rekening moeten worden gebracht voor
advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering.
Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en
toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de factuur, bij JasperJ te worden ingediend.

JasperJ is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade of gevolgschade, als gevolg van
tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen activiteiten wanneer deze tekortkomingen zijn
te wijten aan overmacht of omstandigheden die niet aan JasperJ zijn toe te rekenen. Hieronder wordt
mede verstaan iedere situatie waarop JasperJ geen beslissende controle kan uitvoeren, met inbegrip van
stakingen, storingen in de elektriciteit- en telecomvoorzieningen, natuurrampen, terroristische aanslagen
en oorlogen.
Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden ligt bij de klant. Het is ter beoordeling van JasperJ of
een activiteit doorgang kan vinden. JasperJ kan de activiteit afgelasten onder aanbieding van een
vervangende (theorie-) activiteit of een andere passende oplossing.

AANSPRAKELIJKHEID
1.

2.

3.
4.
5.

JasperJ is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie en/of
vaartuig, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van hem, dan wel van personen in
zijn dienst en/of personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden.
Indien JasperJ aansprakelijk is voor schade en/of verlies van bagage, dan is deze beperkt tot een bedrag
van € 250,--. JasperJ is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of gevolgschade voortvloeiende uit
het verlies of beschadiging van bagage.
De klant is volledig aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en/of de
groep die hij vertegenwoordigt is veroorzaakt.
JasperJ verwacht dat de klant zich tijdens de activiteit aan boord van schepen welke (tijdelijk) op naam
van JasperJ staan, volledig zal houden aan de aanwijzingen van het personeel van JasperJ.
Derhalve aanvaardt JasperJ geen enkele aansprakelijkheid voor verwonding van personen of verlies van/
schade aan goederen, welke zich bevinden op de boten waar door JasperJ op wordt gevaren.
Hiervoor adviseren wij u een reisverzekering af te sluiten.
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6.

In het geval van les op eigen schip (LOES) of een delivery waarbij de klant zelf meevaart, is de klant altijd
eindverantwoordelijk.

10. SCHADE EN KLACHTEN
1.

2.
3.

Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van de activiteit moeten
schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht worden ingediend bij JasperJ binnen 2
weken na de laatste dag van de activiteit.
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest, tenzij
de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de klant kan worden tegengeworpen.
Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een
geschil.

11. ONTBINDING OVEREENKOMST
1.

2.

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van één van hun verbintenissen elk der partijen de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de
overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolgd van een wezenlijke wanprestatie of
toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op
betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

12. OVERIG
1.
2.

3.

JasperJ is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Tijdens de activiteit gemaakte foto’s of ander (bewegend) beeldmateriaal door JasperJ, dan wel van
personen in zijn dienst en/of personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden, is en blijft eigendom van JasperJ en kan gebruikt worden in promotionele artikelen zoals
flyers, website, facebook, etc.
Indien één of meer bepalingen uit deze Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de overige
voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg
plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij
de strekking van de te vervangen regeling.

13. AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze voorwaarden worden
schriftelijk vastgelegd.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
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