Onderstaand vindt u de leveringsvoorwaarden van de Westernboerderij B.V. Hierna te noemen
LVWB-BV is gevestigd in Didam, gelegen aan de Baarleweg 4-6. De LVWB-BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel centraal Gelderland
Artikel 1

Definities

Artikel 5
5.1

Onder de navolgende woorden wordt in de LVWB-BV, en in de aanbiedingen en overeenkomsten
waarop de LVWB-BV van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.
1.1

Westernboerderij BV: Deze rechtspersoon Westernboerderij b.v. die zijn
bedrijf maakt van het verlenen van horeca-, manege- en recreatieactiviteiten, afgekort WB-BV.
1.2
Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf
een overeenkomst heeft gesloten.
1.3
Deelnemer: Een natuurlijke persoon die aanwezig is bij de uitvoering van de
overeenkomst die gesloten is met de klant.
1.4
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen WB-BV en een klant/gast terzake een of
meer te verlenen diensten en activiteiten tegen een door de klant te betalen
prijs. Soms wordt de term reservering gebruikt.
1.5
Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst): De totale
omzetverwachting terzake een met een klant gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen WB-BV geldende gemiddelden.
1.6
Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan WB-BV gedane
mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk
geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door WB-BV
aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel
of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.7
Goederen: Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en
geldswaardige papieren.
1.8
Omzetgarantie: Een verklaring van de klant dat terzake één of meerdere
overeenkomsten door WB-BV minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal
worden gerealiseerd.
Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Artikel 2
2.1
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2.3

Artikel 3
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Artikel 4
4.1

4.2
a.
b.
c.
d.
e
4.3

Toepasselijkheid
De LVWB-BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met
WB-BV. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn
prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de LVWB-BV.
Afwijken van de LVWB-BV is slechts mogelijk bij geschrifte WB-BV en van geval
tot geval. De LVWB-BV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en
rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het
sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.
Zijn de LVWB-BV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde
overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de LVWB-BV toepasselijk
geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
Totstandkoming van overeenkomsten
WB-BV kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een
overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt
louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 Wetboek van Strafrecht
(discriminatie).
Alle door WB-BV gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een
overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad
(c.q. capaciteit, prijzen) strekt". Doet WB-BV binnen een naar gelang de
omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een
beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht
niet te zijn tot stand gekomen.
Wanneer WB-BV aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend geldt
dit voor een duur van 14 dagen. Na deze periode heeft WB-BV het recht
om zonder de optiehouder hiervan in kennis te stellen de optie te laten vervallen.
Overeenkomsten voor (een) klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors,
reisbureaus, organisatiebureaus of andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in
naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze
tussenpersonen te zijn gesloten.
Indien de klant wijziging(en) in de overeenkomst wenst door te voeren is WB-BV
te allen tijde bevoegd de reserveringswaarde aan te passen.
Algemene verplichtingen van WB-BV
WB-BV is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de
overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen
diensten te verlenen op de WB-BV gebruikelijke wijze.
De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:
in geval van overmacht aan de zijde van WB-BV;
indien de klant de in artikel 7 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet
tijdig voldoet;
indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn
verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens WB-BV heeft.
Artikel 6 in werking is getreden.
Indien WB-BV door een onvoorziene omstandigheid een bepaald artikel/dienst niet
kan leveren kan deze worden vervangen door een ander gelijkwaardig artikel.
Mocht dit niet mogelijk zijn zal het overeengekomen bedrag van de dienst worden
gerestitueerd.
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Artikel 6
6.1
6.2

Annuleringen
De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering
wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht
te zijn aanvaard indien WB-BV het aanbod niet onverwijld verwerpt.
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge
annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
Ingeval van no-show (niet komen opdagen) zal de klant in alle gevallen verplicht
zijn de reserveringswaarde te betalen.
Wanneer een reservering is gemaakt voor dan geldt voor annulering van die
reservering het navolgende.
Bij annulering tussen 5 en 3 maanden voor bedoelde reservering is de klant
gehouden 15 % van de reserveringswaarde aan WB-BV te betalen.
Bij annulering tussen 3 en 2 maanden voor bedoelde reservering is de klant
gehouden 25 % van de reserveringswaarde aan WB-BV te betalen.
Bij annulering tussen 2 en een 1 maand voor bedoelde reservering is de klant
gehouden 50 % van de reserveringswaarde aan WB-BV te betalen.
Bij annulering minder dan 1 maand voor bedoelde reservering is de klant gehouden
100 % van de reserveringswaarde aan WB-BV te betalen.
Annulering door WB-BV
WB-BV is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder enige vorm
van betaling tot 1 maand voor het tijdstip van dienstverlening.
In geval van overmacht is WB-BV bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst de
overeenkomst te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden
wordt.

Artikel 7
7.1

Waarborgsom en tussentijdse betaling
WB-BV kan te allen tijde van de klant een waarborgsom ter hoogte van maximaal
de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen
verlangen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd,
dienen uitsluitend tot zekerheid voor WB-BV en gelden uitdrukkelijk niet als reeds
gerealiseerde omzet.

Artikel 8
8.1

Aansprakelijkheid van WB-BV
Deelname aan al onze activiteiten/diensten zijn voor eigen risico van de
deelnemers. De klant verklaart namens de deelnemers dat ze allen bekend zijn met
het programma en de daar bijhorende activiteiten (risico’s) die met hen zijn
overeengekomen (of vervangende activiteit).
Hij verklaart tevens dat genoemde deelnemers de relevante en/of medische en/of
conditionele beperkingen aan WB-BV schriftelijk melden.

8.2

WB-BV is nimmer aansprakelijk voor geleden schade aan zichzelf of aan derden
die veroorzaakt wordt door de deelnemers aan de overeenkomst en /of aan welke
natuurlijke persoon dan ook.

Artikel 9
9.1

Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
De klant en/of gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die tijdens de
overeenkomst en 60 minuten voor en na het tijdstip worden toegebracht aan
eigendommen van WB-BV of van derden en/of eigendommen die door WB-BV
worden ingezet van derden al dan niet door schuld van de klant of de zijnen en
onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.

9.2

Een klant van WB-BV is te allen tijde gehouden om de LVWB-BV aan de
desbetreffende gasten te informeren. De klant/gast kan zich nimmer beroepen niet
op de hoogte te zijn geweest van de LVWB-BV.

Artikel 10
10.1

Afrekening en betaling
De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke deze verschuldigd
zijn.
Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de WB-BV heeft voldaan, is het WB-BV gerechtigd om alle goederen welke door de klant in WB-BV
zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden. Mocht er niet binnen 3
maanden worden voldaan aan alle verplichtingen zal WB-BV de goederen en/of
levende wezens kunnen verkopen en het bedrag minus de kosten in mindering
brengen van het gevorderde. Voor het openstaande blijft de klant verantwoordelijk.
Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor
welk bedrag ook, door de klant binnen tien dagen na factuurdatum aan het
WB-BV te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is WB-BV te allen
tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 3% van het
factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur
binnen veertien dagen voldoet.
Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De klant is vanaf dat moment van
rechtswege in verzuim.
Indien de klant in gebreke is dient hij WB-BV alle op de inning vallende kosten te
vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. Daarenboven is de klant
indien hij in gebreke is een percentage aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven
de wettelijke rente.
Indien de klant een overeenkomst voor een overnachting met WB-BV heeft, dan
dient de klant bij aankomst contant een borgsom van tweehonderdvijftig euro te
voldoen. Bij schade aan materialen van WB-BV, is WB-BV gerechtigd deze
borgsom na de controle bij vertrek in te houden. Mocht dit niet het geval zijn
ontvangt de klant de borgsom bij vertrek retour.
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Artikel 11
11.1

Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van WB-BV is
bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.
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