ALGEMENE VOORWAARDEN MOIO BEACH
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: Moio Beach, daaronder vallende:
-

de besloten vennootschap Adventure by Dirk B.V. statutair gevestigd te
Cadzand, KvK-nummer 75812436;

-

de besloten vennootschap Holding by Dirk B.V., statutair gevestigd te
Breskens, KvK-nummer 75810913;

-

de besloten vennootschap Moio by Dirk B.V., statutair gevestigd te Cadzand,
met KvK-nummer 75812568;

-

enige andere dochter- of zustermaatschappij van voornoemde
vennootschappen, voor zover één van deze of meerdere vennootschappen
gezamenlijk een overeenkomst met Opdrachtgever sluit(en).

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst
met Gebruiker aangaat.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever ter zake van
een of meer door Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever en derden te verlenen
diensten, waaronder begrepen het organiseren van een Activiteit, Kamp of
Arrangement.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een door Gebruiker te
organiseren Kamp, Activiteit of Arrangement.
Activiteit: een sportieve activiteit die door Gebruiker wordt georganiseerd, zoals
blokarten, brandingkajakken, al dan niet in groepsverband.
Arrangement: een door Gebruiker aangeboden combinatie van georganiseerde
Activiteiten en/of faciliteiten, waaronder ook horecafaciliteiten.
Eigen risicoverklaring: de verklaring die een Deelnemer voorafgaande aan
deelname aan een Kamp, een Activiteit of een Arrangement invult en ondertekent.
2. Aansprakelijkheid Gebruiker
2.1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtgever.
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2.2. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is
van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Gebruiker, gericht op het (doen)
ontstaan van die schade.
2.3. Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
schending door Opdrachtgever van zijn zorgplicht.
2.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering(en)
aanspraak bestaat.
3. Verplichtingen Opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever heeft een zorgplicht ten opzichte van Gebruiker. Deze zorgplicht
houdt in dat:
Opdrachtgever moet bevorderen dat iedere Deelnemer een eigen risicoverklaring
ondertekent;
Opdrachtgever erop toeziet dat iedere Deelnemer de instructies, waaronder de
veiligheidsinstructies, in acht neemt en dat Opdrachtgever actief toezicht houdt op
de Deelnemers en hen zonodig bij de uitvoering van de activiteiten dient te
corrigeren dan wel assisteren;
3.2. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor op grond van
enige verzekering van Opdrachtgever dan wel Deelnemer aanspraak op vergoeding
bestaat.
3.3. Gebruiker is gerechtigd Deelnemers die weigeren de eigen risicoverklaring te
tekenen, uit te sluiten van deelname aan een Activiteit of een Arrangement. Aan de
uitoefening van dit recht door Gebruiker kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
3.4. Schending van de instructies van Gebruiker door een Deelnemer wordt aangemerkt
als een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn zorgplicht.
3.5. Schending van zijn zorgplicht door Opdrachtgever levert Gebruiker een grond voor
ontbinding van de Overeenkomst op, zonder dat daartoe enige rechtshandeling
vereist is.
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3.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de schade
die Gebruiker lijdt als gevolg van de ontbinding te vergoeden. Hieronder vallen alle
in verband met de Overeenkomst door Gebruiker reeds gemaakte kosten en tevens
winstderving, een en ander tot een forfaitair minimum van 30% van de
overeengekomen prijs.
4. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan zaken of personen die
Gebruiker lijdt als gevolg van handelen van een Deelnemer, ongeacht of het
verwijtbaar handelen van de betreffende Deelnemer dan wel Opdrachtgever
betreft, een en ander conform de rechtstreekse aanspraak van Gebruiker op
Opdrachtgever volgens de wet.
5. Betaling
5.1 De door Gebruiker gehanteerde betalingstermijnen zoals bevestigd op haar offerte
en/of op haar factu(u)r(en) hebben te gelden als fatale termijnen. Opdrachtgever
komt derhalve rechtstreeks in verzuim te verkeren bij overschrijding van die termijn.
5.2 Gebruiker is gerechtigd ter zake van de te verrichten werkzaamheden en te maken
kosten een voorschotfactuur aan Opdrachtgever te zenden.
6. Opzegging /Wijziging
6.1. Het staat Gebruiker vrij een minimum aantal Deelnemers te bedingen voor een
Activiteit of Arrangement. Als Gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt en
het aantal Deelnemers onder het overeengekomen minimum komt te liggen, heeft
Gebruiker het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dit geval is
Opdrachtgever gehouden de door Gebruiker gemaakte kosten en winstderving te
vergoeden.
6.2. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk aan Gebruiker op te
zeggen.
6.3. Indien de opzegging uiterlijk 4 weken voor de geplande datum plaatsvindt, is
Opdrachtgever 50% van de deelnamesom aan Gebruiker verschuldigd. Indien de
opzegging later plaatsvindt, is de volledige deelnamesom verschuldigd.
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7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Behoudens in gevallen waarin dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven, is
uitsluitend de rechtbank te Middelburg bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

