ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 6 - wijzigingen

1. Wijzigingen op de overeenkomst zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door Paintball Drenthe.
2. Indien en voor zover de veiligheid dat vereist kan Paintball Drenthe haar werkzaamheden aanpassen
en/of aanvullen danwel annuleren, zonder dat er recht op restitutie of schadevergoeding ontstaat.
3. Paintball Drenthe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen.
4. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN PAINTBALL DRENTHE
Dit zijn de 6 artikelen van Paintball Drenthe. Wij zijn gevestigd te Meppel,
bij de KvK geregistreerd onder nummer 57158436 en te allen tijden
bereikbaar op paintballdrenthe@hotmail.nl.

Artikel 1 – boekingen en offertes

1. Een on-line boeking door de klant geldt als de aanvaarding van het online aanbod van Paintball
Drenthe.
2. Boekingen kunnen op elk moment geannuleerd worden. Dit is kosteloos indien dit meer dan
[PERIODE X] van te voren gebeurt. Bij een annulering in [PERIODE Y] wordt
[BEDRAG OF PERCENTAGE] aan administratiekosten in rekening gebracht. Annuleert de klant
binnen [PERIODE Z], dan is het volledige bedrag verschuldigd.
3. Deelnemers die niet komen opdagen worden beschouwd als geannuleerd op het laatste moment.
4. Een offerte van Paintball Drenthe geldt voor 14 dagen en is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 2 - gedragsregels

1. De veiligheid van deelnemers, personeel en derden staat bovenaan.
Dat houdt in dat iedere deelnemer:
a. voor en tijdens de paintball activiteit niet onder invloed van drank en/of drugs zal zijn;
b. geen zodanige medische beperkingen heeft (zowel lichamelijk als psychisch) dat hij/zij een risico
vormt voor hem/haarzelf of voor anderen en
c. geen gevaar vormt voor enig ander persoon of goed.
2. Instructies van personeel van Paintball Drenthe moeten strikt en tijdig worden gevolgd. Dit geldt voor
zowel de uitleg voorafgaand aan het paintballen als voor de instructies tijdens de activiteit.
3. De klant staat er voor dat in ieder deelnemer van deze gedragsregels kennis neemt.

Artikel 3 – schending van de gedragsregels

1. Schending van de gedragsregels of de personeelsinstructies kan resulteren in de uitsluiting van
deelname, zonder dat er recht ontstaat op enige restitutie.
2. Schade die het gevolg is van een schending van een gedragsregel kan verhaald worden op zowel de
desbetreffende deelnemer als op de klant. Paintball Drenthe sluit aansprakelijkheid van deze schade uit.

Artikel 4 - aansprakelijkheid

1. Deelname is voor iedere deelnemer op eigen risico. Paintball Drenthe is niet aansprakelijk voor schade
als gevolg van deelname aan een evenement, alsmede de gevolgschade daarvan.
2. In geval van aansprakelijkheid van Paintball Drenthe is deze gemaximeerd op het bedrag dat de
verzekeraar van Paintball Drenthe uitkeert. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is dit maximaal het
factuurbedrag.

Artikel 5 – betaling

1. Betalingen moeten uiterlijk 14 dagen na het evenement bij Paintball Drenthe binnen zijn en zijn niet
voor verrekening vatbaar. Na deze termijn is de klant in verzuim.
2. Kosten van derden, zoals consumpties of schade, worden op basis van nacalculatie in rekening
gebracht. Bestellingen op het veld, zoals consumpties of munitie, worden niet teruggenomen.
3. In geval van invordering komen de daadwerkelijk (in redelijkheid) gemaakte buitengerechtelijke kosten
voor rekening van de klant.

