Algemene voorwaarden Bewust Outdoor
Bewust Outdoor, gevestigd te Nijhuizum, nummer 9, 8775XD. Ingeschreven in het handelsregister
van de kamer van koophandel onder het nummer 64393313 bevestigd bij deze dat deelname aan alle
activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen slechts deelnemen onder
begeleiding van ouders of verzorgers.

Opdrachtnemer
Bewust Outdoor, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.
Opdrachtgever
Iedere persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan
ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of
woordvoerder aangemerkt als opdrachtgever.
Overeenkomst
Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen
bindend. De opdrachtnemer is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan
wanneer de opdrachtgever expliciet hierom vraagt.
Artikel 1. Offerte en goedkeuring
Offertes zijn vrijblijvend. Goedkeuring van de offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen te gebeuren. Na
goedkeuring is de reservering definitief.

Artikel 2. Betaling
De betaaldatum op de factuur dient gehanteerd te worden.
Artikel 3. Aantal deelnemers
Bewust Outdoor hanteerd altijd het minimum aantal deelnemers omschreven om onze
arrangementen rendabel te houden. Het bijstellen van het aantal deelnemers kan uitsluitend
omhoog .Het aantal dat is definitief is geboekt is leidend en kan niet naar beneden worden gebracht.
Artikel 4. Kleding en risico
Opdrachtgever dient zich bewust te zijn van het belang om gepaste kleding te dragen tijdens de
activiteiten van opdrachtnemer. Iedere activiteit heeft zijn eigen risico’s en daar dient opdrachtgever
zich bewust van te zijn. Tijdens het zeilen dienen alle deelnemers ten alle tijden regenkleding bij zich
te hebben om bijvoorbeeld onderkoeling te voorkomen. Tijdens SUP clinics zal opdrachtnemer tijdig
aangeven of wetsuits nodig zijn. Deze dient opdrachtnemer te verlenen.
Artikel 5. Annulering
Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook na bevestiging– is opdrachtgever de
volgende bedragen verschuldigd aan opdrachtnemer, terstond te voldoen:
– Bij annulering tot 45 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 30 voorafgaand aan de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.
Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten,gemaakt door
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opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden
verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande
paragraaf.
Artikel 6. Weersinvloeden
Programma’s en activiteiten kunnen op basis van storm en onweer worden geannuleerd door
opdrachtnemer. De veiligheid van deelnemers staat in ieder opzicht voorop. Onder slecht weer voor
watersport activiteiten valt geen regen of windkracht 1 t/m 6. Bij onhaalbare omstandigheden wordt
gezocht naar een alternatieve datum tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Artikel 7. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
Bewust Outdoor is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de
daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de overige
artikelen. Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk is voor derving van reisgenoot,
kan de vergoeding ten hoogste éénmaal het bedrag van de overeenkomst bedragen.
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in andere artikelen, ontstaan
door dood of letsel van een deelnemer, is beperkt tot ten hoogste drie maal de som van de
overeenkomst.
Artikel 8. Verplichtingen opdrachtnemer
Bewust Outdoor is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en
datum.
Artikel 9. Aansprakelijkheid opdrachtgever
Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de
overeenkomst opdrachtgever is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde.Niet of niet tijdig
inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door opdrachtnemer in rekening gebracht waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding voor door opdrachtnemer
gederfde inkomsten of gemaakte kosten.
Artikel 10. Verzekering
Opdrachtgever is gehouden zich passend te verzekeren. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat
de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of
verlies van gehuurd materiaal (de zgn. ‘Opzicht clausule’)
opdrachtnemer is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt
gebruikelijk is, met een eigen risico van € 150,= per geval.
Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door opdrachtgever is dus altijd VOOR EIGEN RISICO.
Artikel 11. Informatie website
De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Wij sturen daarom altijd
een offerte naar onze klant voorzien van de juiste informatie. Bewust Outdoor kan op geen enkele
wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet geupdatete
informatie.
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Artikel 15. Wet en regelgeving
1. Opdrachtnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften na te leven.
2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst
1.Indien op verzoek van de opdrachtgever Bewust Outdoor overgaat tot wijziging van de inhoud van
de overeenkomst dan heeft Bewust Outdoor het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2.Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de opdrachtgever verstrekte
informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3.Indien opdrachtnemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de opdrachtgever een
alternatief aanbieden. Indien de opdrachtgever t dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld
aan Bewust Outdoor te melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van
reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.
Artikel 17: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Bewust Outdoor heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende
lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Bewust Outdoor hem/haar ongeschikt
maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Bewust Outdoor, iedere
overeenkomst van Bewust Outdoor en/of opdracht tot het leveren van diensten en prorgramma’s.
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