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ALGEMENE  VOORWAARDEN SPORTPRODUCTIONS SUMMERTOUR 

 

Ter introductie  

Sportproductions Summertour is een aanvullend animatieprogramma voor campings. Dit wordt georganiseerd door 

Sportproductions, ingeschreven    bij    de    Kamer van Koophandel   Nijmegen onder    nummer: 64096998. De hoofdactiviteit 

van de Sportproductions Summertour is Bubbleball, hiernaast zullen andere sportieve activiteiten worden 

georganiseerd. Indien er een afname afgesloten is, zorgt Sportproductions voor de benodigde materialen en 

instructeurs voor de activiteiten. De locatie zal op de desbetreffende camping zijn.  

 

Op de    dienstverlening    van    Sportproductions zijn    de    volgende    algemene    voorwaarden    van    toepassing.     

 

Artikel  1. Algemeen         

1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan: 

Product: De afname van sportieve activiteiten die door de aanbieder aan de camping wordt aangeboden.  

Consument: De camping aan wie de activiteiten aangeboden worden 

Gebruikers: De campinggasten die deelnemen aan de aangeboden activiteiten 

Overeenkomst: De huurovereenkomst die Sportproductions en de camping sluiten. Deze voorwaarden zijn van 

toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst afkomstig van Sportproductions. Sportproductions accepteert 

uitdrukkelijk niet de toepasselijkheid van door consument gehanteerde algemene voorwaarden. 

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk door Sportproductions zijn bevestigd. 

3. Indien Sportproductions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet  

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Sportproductions het recht zou verliezen om in andere 

gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

     

Artikel  2. Offertes, overeenkomsten en prijzen 

1. Alle offertes en prijsopgaven van Sportproductions zijn steeds vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is 

gegeven.  

2. Alle prijzen zijn in Euro`s exclusief BTW en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

3. Een definitieve overeenkomst kan enkel via inschrijving via de website van Sportproductions tot stand komen. 

4. De afname van het product gaat per dagdeel. Er zullen verschillende prijzen worden gehanteerd voor verschillende 

opties. 

 

Artikel  3.  Levering    en    gebruik         

1. Sportproductions zal er alles aan doen om de voorkeursdata van campings te hanteren, maar dit is niet altijd 

vanzelfsprekend door de hoeveelheid deelnemende campings.  

2. Sportproductions zal er alles aan doen om steeds tijdig op locatie aanwezig te zijn. Evenwel is Sportproductions niet 

aansprakelijk voor enig termijnoverschrijding, behoudens grove schuld of opzet van Sportproductions.  

3. Consument dient voor eigen rekening en risico over een locatie voor het gebruik van het product te beschikken. Deze 

locatie dient te voldoen aan de volgende eisen: een sportveld met (kunst)gras of strand/zandoppervlakte van 

minimaal 15x30 meter inclusief een stroompunt voor 230 Volt / 1500 Watt. 

4. De camping moet ervoor zorgen dat deze locatie vrij is van eventuele storende objecten.  

5. Het is aan de camping ervoor te zorgen dat de instructeurs van Sportproductions toegang hebben tot alle benodigde 

faciliteiten. Vrije toegang met de bedrijf bus tot de speellocatie is hier onderdeel van.  

6. Vanuit het animatieteam van de camping moet er minstens 1 persoon kunnen helpen bij het begeleiden van een 

activiteit. Het begeleiden van de activiteit inclusief op- en afbouw moet gedurende de activiteit de hoofd- en enige 

taak zijn van deze persoon. 
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7. Het is aan de camping om (afhankelijk van het dagdeel) voor de instructeurs: een maaltijd te verzorgen, de 

mogelijkheid te bieden om te douchen na de activiteiten en een overnachtingsplek aan te bieden. Deze criteria zijn 

van te voren besproken en zullen voor de aanbieder kosteloos moeten worden verzorgd.  

8. Het gebruik en eventuele gebruikersschade van producten zijn voor het risico van Sportproductions. Er word t 

verwacht zorgvuldig met de materialen omgegaan te worden. 

9. Sportproductions zorgt voor de planning van de activiteiten en levert hierbij geïnformeerde instructeurs.  

10. Bij aanbieden van de activiteit geeft Sportproductions mondeling de instructie over het gebruik ervan. Gebruiker is 

verplicht om zich stipt aan deze voorschriften en instructies te houden.  

11. De materialen blijft ten allen tijde eigendom van Sportproductions.  

12. De camping mag de materialen alleen gebruiken met aanwezige deelnemers op de camping. Het is aan de camping 

om deelnemers te weigeren.  

13. De camping is verantwoordelijk voor de communicatie met deelnemers. Hieronder wordt verstaan de promotie van 

de activiteiten inclusief het tijdschema.  

14. Sportproductions is niet aansprakelijk voor enig gebrek in de materialen, tenzij Sportproductions het gebrek bij het 

aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen.  

     

Artikel  4.  Aansprakelijkheid     

1. Deelname aan de activiteiten    behelst    een    zeker    risico,    bijvoorbeeld    op    blessures,    voor    de 

deelnemers. Het    gebruik    door    gebruiker van het    product    komt    geheel    voor    risico    van    de gebruiker. Het is aan de 

camping om dit te communiceren met de gebruikers. 

2. Sportproductions kan niet aansprakelijk worden gesteld aan het gebrek bij deelnemers, de verantwoordelijkheid 

voor deze opkomst ligt bij de camping.  

3. Voor    schade    die gebruiker    aan    derden    direct    of    indirect    als    gevolg    van    het    gebruik    van    het    product    veroorzaakt,    is    Spo

rtproductions niet    aansprakelijk,    tenzij    de    schade    het    gevolg is    van    een    gebrek in    het    product    dat    Sportproductions 

kende of behoorde te kennen en het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sportproductions. De 

consument zal Sportproductions vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. 

4. De consument is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik 

van het product.  

5. Sportproductions is nimmer aansprakelijk voor indirect schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs - of andersoortige stagnatie. 

6. Sportproductions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of 

onvolledige informatie en/of gegevens, afkomstig van de gebruiker.  

7. De  in    dit    artikel    opgenomen    beperkingen    van    de    aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet 

of grove schuld van Sportproductions.  

     

Artikel  5.   Annulering     

1. Consument kan de definitieve overeenkomst in geen enkel geval kosteloos annuleren. Dit aangezien het maken van een 

planning door de hoeveelheid campings complex is en er veel afhankelijke belanghebbende partijen zijn.  

     

Artikel  6. Betaling     

1.    Betaling  dient    steeds    zonder    korting    of    hoe    ook    genaamde    compensaties    te    geschieden, op een door 

Sportproductions genoemde termijn, op een door Sportproductions aan te geven wijze in Euro`s, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen.  

2.  Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is consument zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is 

vereist, van rechtswege in verzuim. De consument is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De consument krijgt na 

het verstrijken van de betalingstermijn nog eenmaal een aanmaning met aanzegging tot betaling binnen 7 dagen 

alsmede een vermelding van het bedrag aan incassokosten dat zal zijn verschuldigd indien niet binnen die termijn 

wordt betaald.  
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3.  Sportproductions heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom en de lopende rente.  

4.    Bezwaren van consument tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.  

5.    Indien consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan  komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In alle gevallen zullen 

de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten eveneens op consument worden verhaald.  

6.  Alle vorderingen van Sportproductions op consument zijn in elk geval onmiddellijk opeisbaar in geval zich een 

omstandigheid voordoet als omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden.  

     

Artikel  7. Overmacht     

1.    Sportproductions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument indien hij daartoe wordt 

verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachten de Wet, een 

rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

2.    Onder overmacht    wordt    in    deze    voorwaarden    verstaan,    naast    hetgeen    daar omtrent    in    de    Wet    en     

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 

Sportproductions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sportproductions niet in staat is zijn 

verplichtingen jegens consument na te komen.    

2. Indien er extreme weersomstandigheden (té warm, te koud, regen en/of onweer) optreden die de activiteit zodanig 

in de weg staan dat deze niet door kan gaan, ligt de verantwoordelijk altijd bij de camping om het slecht weer plan in 

te dienen. 

3. Indien zoals Artikel 7 lid 2 besloten wordt het slecht weer plan in te dienen zullen activiteiten aangepast en ingekort 

worden of verplaatst worden naar een binnen locatie indien mogelijk. Indien dit niet mogelijk is zullen de activiteiten 

niet door kunnen gaan. Wanneer er geen doorgang van de activiteiten kan plaatsvinden, krijgt de camping echter 

geen vergoeding. 

 

Artikel  8.   Sponsoring     

1. Sportproductions is gerechtigd om sponsors te benaderen voor de Sportproductions Summertour  . 

2. De sponsor en eventuele gebruik van promotie/faciliteiten zal voorafgaand aan de afname altijd bekend worden 

gemaakt aan de camping.  

 

Artikel  9.   Slotbepalingen     

1.    Op  deze    Algemene    Voorwaarden,    facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing 

zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij 

aldaar gevestigd is c.q. zijn/haar woonplaats heeft.  

2.    Alle  geschillen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met deze 

        voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem,  

        Nederland. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het      

        uiterste hebben ingespannen het betreffende geschil in onderling overleg te beslechten c.q. te komen 

        tot een minnelijke schikking.  

3.    Deze  Algemene    Voorwaarden zijn te raadplegen op de website http://sportproductions.nl/summertour/. 

 

 

 


