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1. Toepasselijkheid 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

bij zeilenmethans.nl geboekte Zeilactiviteiten. 

 

2. Definities 

a) Deelnemer: degene die de Zeilactiviteit 

boekt, alsmede degene voor wie de 

Zeilactiviteit is geboekt en/of door wie de 

Zeilactiviteit wordt gevolgd. 

b) Aanbieder: Hans van der Berg onder de naam 

Aanbieder (ook: zeilenmethans.nl). 

c) Aanmelding: de aanvaarding van het aanbod 

van Aanbieder door een Deelnemer ten aanzien 

van een of meer door Aanbieder aangeboden 

Zeilactiviteiten.  

d) Zeilactiviteit: een set van uren en/of een 

geheel verzorgde activiteit zoals aangeboden 

op de website zeilenmethans.nl waaronder 

privézeilles, les op eigen schip, 

hotelarrangement, waddenweekend of andere 

vormen van Zeilactiviteiten die door de 

Deelnemer worden gevolgd. 

e) Totaalprijs: de overeengekomen prijs voor 

een Zeilactiviteit. 

f) Instructeur: de persoon die namens 

Aanbieder de Zeilactiviteit met de Deelnemers 

uitvoert. 

g) Annulering: het opzeggen van een 

Zeilactiviteit door de Deelnemer voor aanvang 

van de Zeilactiviteit(en). 

h) Administratiekosten: kosten die in rekening 

worden gebracht als gevolg van bepaalde 

administratieve handelingen (in 2016 € 25,-). 

 

3. Bij Aanmelding en Betaling 

a) Een voorlopige Aanmelding vindt plaats door 

een mondelinge (telefonische) of schriftelijke 

optie (alsmede via internet of e-mail). Een 

Aanmelding is onherroepelijk, nadat de eerste 

(aan-)betaling door Aanbieder ontvangen is. 

b) Na Aanmelding is de Deelnemer verplicht om 

de verschuldigde Totaalprijs aan Aanbieder te 

betalen door het volledige bedrag uiterlijk op 

de dag van de Zeilactiviteit over te maken op de 

bankrekening van Aanbieder of contant te 

betalen.  

c) Aanbieder kan de Deelnemer verplichten een 

aanbetaling te doen.  

d) Een Deelnemer kan pas aanspraak maken op 

een Zeilactiviteit nadat het volledige 

geldbedrag door Aanbieder is ontvangen. 

e) In geval de volledige Totaalprijs bij aanvang 

van de Zeilactiviteit niet is ontvangen is de 

Deelnemer in verzuim en mag Aanbieder de 

Deelnemer deelname aan de Zeilactiviteit 

weigeren. Gehele of gedeeltelijke restitutie van 

eventuele aanbetalingen vindt niet plaats en de 

Totaalprijs blijft onverminderd verschuldigd. 

f) Bij alle herinneringen en aanmaningen die 

worden verstuurd nadat de deelnemer in 

gebreke is, worden Administratiekosten in 

rekening gebracht. 

 

4. Bij Annulering en Afbreking  

a) Ongeacht de aanleiding zal bij een 

annulering door de Deelnemer tot 2 weken 

voor de Zeilactiviteit 90 procent van de 

Totaalprijs worden gerestitueerd. Bij annulering 

binnen 14 dagen voor aanvang van de 

Zeilactiviteit vindt geen restitutie plaats. 

b) Deelnemers die een Zeilactiviteit afbreken 

wegens redenen die verband houden met de 

beoefening van de zeilsport (waaronder 

zeeziekte) of anderszins, hebben geen recht op 

gehele of gedeeltelijke restitutie van de 

Totaalprijs. Op verzoek van de Deelnemer kan 

Aanbieder een vervangende Zeilactiviteit 

aanbieden voor de niet gevolgde tijdsperiode. 

De Deelnemer aanvaardt in dat geval 

Administratiekosten alsmede eventuele 
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bijbetaling ter completering van het 

arrangement. De vervangende Zeilactiviteit mag 

niet ten koste gaan van aanmeldingen van 

andere Deelnemers.  

c) Wijziging van een Zeilactiviteit (datum, tijd en 

plaats) kan door Aanbieder plaats vinden tot 

aan het moment waarop de Zeilactiviteit 

begint.  

 

5. Bij Onvoorziene Omstandigheden 

a) Het risico ten aanzien van de 

weersomstandigheden ligt bij de Deelnemer. 

Het is ter beoordeling van Aanbieder of een 

Zeilactiviteit doorgang kan vinden. Aanbieder 

kan de Zeilactiviteit afgelasten onder 

aanbieding van een vervangende Zeilactiviteit. 

b) Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor eventuele vertraging bij de uitvoering van 

de Zeilactiviteit door onvoorziene 

omstandigheden of weersomstandigheden, 

noch voor de als gevolg daarvan ontstane 

schade. 

c) Indien de Zeilactiviteit vanwege voor 

rekening van Aanbieder komende 

omstandigheden geen doorgang kan vinden, is 

Aanbieder gerechtigd de Zeilactiviteit af te 

gelasten onder aanbieding van een 

vervangende Zeilactiviteit of onderdeel van een 

Zeilactiviteit, dan wel gehele of gedeeltelijke 

restitutie van de Totaalprijs.  

 

6. Aansprakelijkheid 

a) De Deelnemer neemt deel voor eigen 

rekening en risico. 

b) Indien de uitvoering van een Zeilactiviteit 

door Aanbieder leidt tot aansprakelijkheid, zal 

die aansprakelijkheid, met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 6 sub d, steeds beperkt 

zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval onder de ter zake toepasselijke 

aansprakelijkheidsverzekering van Aanbieder 

wordt uitbetaald, te vermeerderen met het 

bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 

toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het 

desbetreffende geval voor rekening van 

Aanbieder komt.  

c) Indien om welke reden dan ook geen 

uitkering krachtens de in artikel 6 sub b 

bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is 

iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door 

Aanbieder voor de desbetreffende Zeilactiviteit 

in rekening gebrachte bedrag. 

d) Aanbieder is gemachtigd eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van de 

Instructeur namens de Deelnemer te 

aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van 

Aanbieder voor een tekortkoming van de 

Instructeur is beperkt tot het bedrag dat de 

Deelnemer bij een rechtstreekse aanspraak 

jegens de Instructeur had kunnen ontvangen. 

e) Deelnemers zijn verplicht zich te verzekeren 

voor door hen aan derden veroorzaakte schade. 

f) Degene die de Zeilactiviteit boekt mede voor 

andere Deelnemers is jegens Aanbieder 

hoofdelijk aansprakelijk voor door een andere 

Deelnemer veroorzaakte schade. 

g) Kleine schades veroorzaakt door de 

Deelnemer, zullen door de Deelnemer per 

omgaande worden vergoed aan Aanbieder. 

h) Aanbieder is niet aansprakelijk in geval van 

verlies, beschadiging of diefstal aan 

(persoonlijke) bezittingen van de Deelnemer, 

waaronder het (eigen of gehuurde) schip. 

i) Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade 

veroorzaakt door het (eigen of gehuurde) schip 

echter alleen indien en voorzover Aanbieder 

en/of Instructeur niet het gezag voert over het 

betreffende schip. 

j) De Deelnemer wordt aangeraden zichzelf, het 

(eigen) schip, persoonlijke bagage en 

bezittingen toereikend te verzekeren. 

 

7. Verplichtingen Deelnemer 

a) Deelnemer die de Zeilactiviteit boekt dient 

voor aanvang van de Zeilactiviteit juiste naam, 

adres, woonplaats en telefoonnummer door te 

geven aan Aanbieder. 

b) Deelnemers dienen van tevoren aan te geven 

indien er sprake zou kunnen zijn van 

gezondheidsaspecten danwel medicijngebruik 

die strijdig zouden kunnen zijn met de 
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beoefening van de zeilsport of het verblijf op 

het water. Het hieraan voldoen door de 

Deelnemer leidt niet tot aansprakelijkheid van 

Aanbieder indien complicaties zich voordoen. 

c) Deelnemers dienen minimaal te beschikken 

over een zwemdiploma A. 

d) Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van 

de risico's die horen bij het zeilen of dienen zich 

van tevoren daarover te informeren. 

e) De Deelnemer dient zich te onthouden van 

het gebruik van alcoholhoudende dranken of 

verdovende middelen tijdens of voorafgaand 

aan een Zeilactiviteit alsmede van het 

veroorzaken van hinder of overlast voor 

mededeelnemers en overige watersporters. Bij 

handelen of nalaten in strijd met deze bepaling 

is Aanbieder bevoegd de Deelnemer de 

(verdere) Zeilactiviteit te ontzeggen of de 

Zeilactiviteit af te breken. 

f) Deelnemers dienen op de afgesproken tijd 

voor aanvang van de Zeilactiviteit aanwezig te 

zijn. Deelnemers die te laat komen lopen het 

risico dat hun Zeilactiviteit geannuleerd wordt, 

zonder dat recht op gehele of gedeeltelijke 

restitutie van de Totaalprijs bestaat. 

g) De Deelnemer dient zich te allen tijde te 

gedragen conform de veiligheidsinstructie, het 

boordreglement, aanwijzingen, regels en 

voorschriften die zijn of worden gegeven door 

Aanbieder of de Instructeur. Indien de 

Deelnemer weigert de instructie op te volgen is 

hij/zij verantwoordelijk voor de eventueel 

daaruit voortkomende schade.  

 

8. Bij Weigering (verdere) Deelname 

a) Aanbieder en de Instructeur zijn te allen tijde 

bevoegd de Zeilactiviteit af te breken indien 

personen van wie redelijkerwijs kan worden 

vermoed dat zij hetzij onder invloed van alcohol 

of drugs verkeren, hetzij door uiterlijk of kleding 

niet voldoen aan elementaire eisen van hygiëne, 

hetzij door ziekte, lichamelijke of geestelijke 

gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kunnen 

worden geacht aan de Zeilactiviteit deel te 

nemen, hetzij wangedrag vertonen naar oordeel 

van Aanbieder, hetzij van wie anderszins kan 

worden vermoed dat zij, al dan niet door 

overtreding van deze voorwaarden de 

uitvoering van de Zeilactiviteit zullen 

belemmeren of vertragen dan wel hinder of 

gevaar (voor besmetting) voor mededeelnemers 

kunnen veroorzaken. Betreffende Deelnemer 

heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke 

restitutie van de Totaalprijs. 

 

9. Bij Schade en Klachten 

a) Verzoeken tot restitutie, schadeclaims en/of 

klachten betreffende de uitvoering van de 

Zeilactiviteit moeten schriftelijk worden 

ingediend bij Aanbieder binnen 1 maand na de 

laatste dag van de Zeilactiviteit. 

 

10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter 

a) Op de door Aanmelding tussen de Aanbieder 

en Deelnemer tot stand gekomen 

overeenkomst is Nederlands Recht van 

toepassing. 

b) Geschillen die voortvloeien uit deze 

voorwaarden of uit de uitvoering van de 

overeenkomst, als hiervoor onder a. bedoeld, 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

rechtbank te Groningen.  

 

11. Versie, Publicatie en Aanpassingen 

a) Deze voorwaarden zijn onderhavig aan 

veranderingen. Dit is versie 2016-1.2. 

b) Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de 

website van Aanbieder en op de achterzijde van 

elke factuur en/of aanbetaling van Aanbieder.  

c) Door Aanbieder kennelijk gemaakte fouten 

en/of vergissingen in mededelingen in 

brochures en andere publicaties zoals het 

internet binden Aanbieder niet. Aanbieder 

behoudt zich het recht voor dergelijke errata te 

wijzigen. 

 

12. Bij Kennisgevingen 

a) Alle kennisgevingen aan Aanbieder zullen 

geschieden aan:  

 

zeilenmethans.nl 

T.a.v. Hans van der Berg 

Damsterdiep 226 

9713 EP Groningen 

info@zeilenmethans.nl 

 


