ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - Definities
1. Turf Aalsmeer, gevestigd te Aalsmeer, KvK-nummer 68427360, wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als organisator.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
3. Partijen zijn organisator en deelnemer samen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen
van diensten of goederen door of namens organisator.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
Artikel 3 - Kosten
1. Deelnemer draagt zorg dat de inschrijfkosten zijn voldaan binnen het gestelde termijn van de factuur.
2. Betaalt de deelnemer niet binnen het gestelde termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is organisator gerechtigd de verplichtingen op te schorten
danwel deelnemer uit te sluiten van deelname.
Artikel 4 - Prijzen
1. De op facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Organisator voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. Organisator heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 6 - Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van organisator in
de nakoming van enige verplichting jegens deelnemer niet aan organisator kan worden toegerekend in geval
van een van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen jegens deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van organisator kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede
gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan organisator niet aan zijn
verplichtingen jegens deelnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang organisator
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft
geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Organisator is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als organisator als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 7 - Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke
werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat is betaald.
Artikel 9 - Vrijwaring
1. De deelnemer vrijwaart organisator tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de
organisator geleverde goederen en/of diensten.
Artikel 10 - Klachtplicht
1. Deelnemer is verplicht klachten of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst direct te melden aan
organisator. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
organisator in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat organisator gehouden kan worden om andere diensten te
leveren dan zijn overeengekomen.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Turf Aalsmeer is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

