ALGEMENE VOORWAARDEN Joytime Vrijetijds Aktiviteiten
Artikel 1 Offertes en Opties
a.
Offertes zijn vrijblijvend en kosteloos.
b.
Onze offertes zijn niet bindend in geval van veranderende regelgeving van de lokale overheden of andere onvoorziene
omstandigheden.
c.
Een optie wordt op verzoek verstrekt en heeft slechts de afgesproken geldigheidsduur.
Artikel 2 Ordergrootte
a.
In iedere offerte/ reservering wordt uitgegaan van een minimum aantal deelnemers of artikelen. Hierop is de prijs gebaseerd.
Daarnaast kan een meerprijs per persoon of artikel boven het minimumaantal genoemd worden.
b.
Het aantal deelnemers dat 7 dagen van te voren bij JOYTIME bekend is wordt minimaal in rekening gebracht, als
gevolg van het gestelde in pt. 2a kan het bedrag p.p. afwijken van het bedrag p.p. zoals vermeld in de bevestiging. Als het
aantal daadwerkelijke deelnemers groter is dan het aantal zoals in de reserveringsovereenkomst vermeld wordt het
daadwerkelijke aantal deelnemers in rekening gebracht.
c.
Tot één maand voor de uitvoering van het besproken arrangement kan het aantal deelnemers willekeurig worden aangepast.
Binnen één maand voor uitvoering van het arrangement wordt voor een afwijking boven de 10 % een bedrag van 50 % van
de reserveringsom p.p. in rekening gebracht.
Artikel 3 Reservering
a.
Nadat u een reservering hebt gemaakt doen wij u een schriftelijke reserveringsovereenkomst en een reserveringsformulier
toekomen. Dit reserveringsformulier dient door u binnen één week ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden.
b.
Overigens is de mondelinge overeenkomst reeds bindend en geldt de schriftelijke reserveringsovereenkomst
voornamelijk om eventuele onduidelijkheden uit te sluiten.
Artikel 4 Aanbetaling
a.
Voor bepaalde overeenkomsten dient een aanbetaling te ge schieden op ons bankrekeningnummer Rabobank Rolde nr.
35.60.60.721, doorgaans 50% van het minimum-bedrag. In voorkomend geval is dit mondeling afgesproken en wordt de
betalingstermijn/ regeling op de reserveringsovereenkomst vermeld.
b.
Indien de aanbetaling nie t binnen de overeengekomen termijn op onze rekening is bijgeschreven kunnen wij u niet garanderen
het arrangement op de in de reserveringsovereenkomst genoemde datum door te laten gaan.
Artikel 5 (Rest)betaling
a.
Bedragen kleiner dan € 250,- moeten contant worden voldaan op de datum van de activiteit.
b.
Bij bedragen groter dan € 250,- heeft u drie mogelijkheden:
i.
U zorgt ervoor dat het totaalbedrag voorafgaande aan het arrangement op onze rekening is bijgeschreven.
ii.
U betaald contant op de datum van het arrangement.
iii.
U geeft voor vertrek en na controle een eenmalige automatische machtiging aan Joytime Vrijetijds Aktiviteiten
om het (rest) factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. (formulieren bij Joytime aanwezig).
Artikel 6
a.
b.
c.
d.

Annulering
Bij annulering meer dan twee maand voor de afgesproken datum, wordt u ƒ 45,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee maand voor de afgesproken datum factureren wij u 25% van het totale reserveringsbedrag
Bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum factureren wij u 50% van het totale reserveringsbedrag.
Bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum bent u ons het totale reserveringsbedrag verschuldigd.

Artikel 7 Deelname
a.
Deelname geschiedt altijd op eigen risico en verantwoording.
b.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van deelname aan het
programma of huur van ons product.
c.
Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
d.
Door de uitgereikte materialen in gebruik te nemen gaat u akkoord met hun staat van onderhoud en hun kwaliteit. Schaden
ontstaan door het gebruik van deze materialen zijn dan niet meer op ons te verhalen.
d.
De gebruiker van de materialen is verantwoordelijk voor diefstal, vermissing en schade.
e.
Joytime Vrijetijds Aktiviteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diensten of producten die binnen het
besproken arrangement vallen, maar door derden worden uitgevoerd.
Artikel 8
a.
b.
c.

Verzekering
Iedere deelnemer aan ons programma dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Joytime Vrijetijds Aktiviteiten heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die zogeheten verwijtbare schade dekt.
Wij zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schaden niet dekt.

Artikel 9 Algemeen
a.
Iedereen die een reserveringsformulier ondertekend heeft geretourneerd wordt verwacht op de hoogte te zijn van deze alge mene voorwaarden en dient de betrokkenen waarvoor hij heeft gereserveerd op de hoogte te brengen van het risico van
deelname aan de programma's.
b.
Eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd bij de Arrondissements-Rechtbank te Assen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Meppel per april 2002

