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Algemene Voorwaarden van
DE ANIMATIE COMPAGNIE B.V.
Artikel 1
1.
2.
3.

4.

Animatie Compagnie B.V., gevestigd te Middelburg, haar personeel c.q. derden handelende in
haar opdracht en/of voor haar rekening zullen in het hiernavolgende worden aangeduid als “de
gebruiker”.
De contractspartij zal in het hiernavolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
De recreatie-entertainer is een persoon die door de Animatie Compagnie wordt doorverwezen
naar een opdrachtgever en die voor die opdrachtgever recreatiewerk verzorgt ten behoeve van
zijn gasten. De gasten nemen vrijwillig deel aan het recreatiewerk dat door de recreatieentertainer wordt verzorgd. Een recreatie-entertainer is weliswaar geen beroepskracht, maar is
wel professioneel, met kennis verkregen tijdens selectie en training.
Onder recreatiewerk wordt verstaan georganiseerde activiteiten op het gebied van sport, spel,
creativiteit en amusement voor alle leeftijdsgroepen.

Artikel 2
1.

2.
3.
4.
5.

2.

3.

4.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden alsmede de Uitvoeringsregeling – verder aan te duiden als
Algemene voorwaarden - zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen, de aanvaarding
daarvan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten betreffende het verrichten van
alle werkzaamheden door de gebruiker ten behoeve van de opdrachtgever alsmede de levering
van diensten en/of zaken door de gebruiker aan de opdrachtgever.
De gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden tast de
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt
wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 BW.
Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven
de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen de gebruiker en de
opdrachtgever overeengekomen afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn geldig.
Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste
zin des woords, tussen de gebruiker en de opdrachtgever.

Artikel 3
1.

Definities

Offertes/aanbiedingen

Alle offertes/aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is
opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
Alle prijsopgaven in offertes/aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en
schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten,
andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of
overeengekomen.
De gebruiker is gerechtigd prijsverhogingen als gevolg van de stijging van het CBS-indexcijfer
voor de dienstensector door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die
op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden verricht
en/of worden geleverd.
De gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden
na totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen. De
opdrachtgever is in een situatie als bedoeld in de eerste volzin slechts bevoegd tot ontbinding,
indien sprake is van een prijsverhoging van minstens 10% van de overeengekomen prijs.
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Artikel 4
1.

2.

3.

4.

De overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever komt tot stand nadat de acceptatie
van de offerte/aanbieding de gebruiker heeft bereikt. Door middel van deze acceptatie doet de
opdrachtgever tevens uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar/zijn eigen algemene
voorwaarden.
Nadat de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden, komt –
wanneer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de deinsten van een recreatieentertainer gebruik wordt gemaakt - tevens een rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de
recreatie-entertainer tot stand zodra het overeengekomen seizoen een aanvang heeft genomen
en erkent de opdrachtgever daarmee dat de inschakeling van de recreatie-entertainer
onlosmakelijk is verbonden met de uitvoering van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever
gesloten overeenkomst.
Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene
voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de
gebruiker en de opdrachtgever zijn overeengekomen of geschieden krachtens het elders bepaalde
in deze Algemene voorwaarden.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte/aanbieding
worden aangebracht, komt, in afwijking van het bepaalde in lid 1, de overeenkomst pas tot stand
indien de gebruiker aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden c.q.
wijzigingen in te stemmen.

Artikel 5
1.

2.

2.

2.

Wijziging in dienstverlening

De gebruiker kan de aan de opdrachtgever aangeboden c.q. met de opdrachtgever
overeengekomen diensten, in de ruimste zin des woords, te allen tijde eenzijdig wijzigen indien
gewijzigde en/of nieuwe relevante wetgeving haar daartoe noodzaakt.
Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever de
mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden doch slechts indien de gewijzigde diensten in
wezenlijke mate (zullen) afwijken ten opzichte van de eerder door de gebruiker aangeboden c.q.
overeengekomen diensten.

Artikel 7
1.

Duur en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De overeenkomst als bedoeld in artikel 4 wordt gesloten voor de duur van één jaar en omvat de
nader door partijen omschreven periode(n), te rekenen vanaf de datum waarop de overeenkomst
door alle partijen als bedoeld in artikel 4 lid 1 voor akkoord is ondertekend, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeenkomen.
De gebruiker kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand, indien relevante wetswijzigingen en/of relevante nieuwe wetgeving haar/hem
daartoe verplichten, zonder dat de gebruiker daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig wordt
jegens de opdrachtgever en/of jegens de werknemers van opdrachtgever.

Artikel 6
1.

Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

Annulering van diensten

Een met de opdrachtgever overeengekomen dienst kan door de opdrachtgever bij de gebruiker
worden geannuleerd indien de periode tussen het moment van annulering en de aanvang van de
levering van de dienst langer dan 6 maanden bedraagt. Overeengekomen te verrichten diensten
die recreatie-entertainers betreffen kunnen tot uiterlijk 6 maanden voor de overeengekomen dag
van uitvoering van de eerste in dat kader te verrichten dienst schriftelijk door de opdrachtgever bij
de gebruiker worden geannuleerd.
In geval van annulering door de opdrachtgever nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken,
heeft de gebruiker de bevoegdheid om alsnog de volgende kosten bij de opdrachtgever in
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rekening te brengen:
tot 6 maanden voor aanvang van de levering van de dienst: 0% van de contractsom;
Binnen 6 maanden voor aanvang van de levering van de dienst: 15%
Binnen 4 maanden voor aanvang van de levering van de dienst: 50%
Binnen 3 maanden voor aanvang van de levering van de dienst: 80%
Binnen 1 maand voor aanvang van de levering van de dienst: 100 %.
Artikel 8
1

2

3

4

5

6
7

De door de gebruiker opgegeven prijzen en tarieven zijn in euro’s en netto als bepaald in artikel 3
lid 3. De prijzen en tarieven worden bij elkaar opvolgende overeenkomsten tussen de gebruiker en
de opdrachtgever jaarlijks aangepast volgens het CBS indexcijfer voor de lonen in de
dienstensector.
De gebruiker maakt gebruik van voorschotnota’s. Bij aanvang van de overeenkomst zal een
bedrag als voorbereidingskosten verschuldigd zijn door de opdrachtgever. Van het resterende
overeengekomen bedrag wordt 50% in maart en 50% in juni van het jaar van uitvoering van de
overeenkomst in rekening gebracht.Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn
overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij girale
betaling geldt als betaaldag de dag waarop creditering van de bankrekening van de gebruiker
heeft plaatsgevonden. De betaling is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde
bedrag is gecrediteerd.
De opdrachtgever is, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf
de eerste dag nadat de overeengekomen / geldende betalingstermijn is verstreken.Vanaf de
eerste dag dat de opdrachtgever in verzuim is geraakt, is deze de alsdan geldende wettelijke
handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag tot aan de dag der algehele voldoening.
Indien de opdrachtgever niet tijdig en/of volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is de
gebruiker bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker
geleden en/of nadien nog te lijden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten.
Indien de gebruiker bij het in verzuim geraken van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke
maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen
en/of incassomaatregelen door de gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan volledig voor
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Indien de gebruiker gerechtelijke incassokosten
maakt, komen deze volledig voor rekening van de opdrachtgever.
De gebruiker heeft steeds het recht om zowel voor- als na de totstandkoming van de
overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen van de opdrachtgever en/of vooruitbetaling
te vorderen.
De opdrachtgever is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar/hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeenkomen.

Artikel 9
1.
2.
3.

Prijzen, prijswijziging en betaling

Uitvoering en informatieverplichtingen

Tussen de opdrachtgever en de gebruiker vindt met het oog op een adequate uitvoering van de
overeenkomst regelmatig en frequent overleg plaats, waarbij de opdrachtgever zich zo veel als
mogelijk laat vertegenwoordigen door dezelfde persoon.
De opdrachtgever is verplicht om op verzoek van de gebruiker aanvullende informatie te
verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is om tot een adequate dienstverlening te kunnen
overgaan, een en ander binnen de door de gebruiker gestelde termijn.
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere op haar/hem rustende verplichtingen,
komen de daardoor ontstane gevolgen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de daardoor geleden en
nog te lijden schade in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever zelf, diens werknemers,
de recreatie-entertainer en/of van de gebruiker, geheel voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
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4.

De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden
(waaronder uitdrukkelijk mede begrepen werknemers van de
opdrachtgever en/of uitvoerings- of uitkeringsinstanties terzake de uitvoering van regels van
sociale zekerheids- en andere wetgeving), voortvloeiende uit het niet- of niet tijdig nakomen van
de op de opdrachtegever rustende verplichtingen en/of vanwege het niet in acht nemen van de
wettelijke termijnen en overige uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit of gelden
krachtens de Wet.

Artikel 10
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen, die de gebruiker ter uitvoering van de
overeenkomst aan de opdrachtgever en/of aan de recreatie-entertainer ter beschikking stelt, zoals
recreatieprogramma’s, draaiboeken, activiteitenlijsten etc, blijven te allen tijde eigendom van de
gebruiker. De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen.
De opdrachtgever dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als eigendom van
de opdrachtgever te kenmerken of waarmerken.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om ten behoeve van derden enig zekerheids- en/of
andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 genoemde zaken.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te
laten gebruiken voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen de
gebruiker en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
De opdrachtgever is verplicht om aan de gebruiker onverwijld mededeling te doen van eventuele
acties en/of rechten van derden op de in lid 1 genoemde zaken. De opdrachtgever vrijwaart de
gebruiker van aanspraken van derden als in dit artikel bedoeld.
De gebruiker is tevens aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel.
De opdrachtgever zal alle door de gebruiker en/of recreatie-entertainer ontvangen mondelinge of
schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de overeenkomst. Al
deze gegevens en informatie blijven in eigendom toebehoren aan de gebruiker en/of recreatieentertainer en zullen op haar en/of diens verzoek onmiddellijk aan haar/hem worden
geretourneerd, evenals eventueel gemaakte kopieën daarvan.
De opdrachtgever is tot absolute geheimhouding van de in lid 7 bedoelde gegevens en informatie
verplicht, zulks op straffe van een direct en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €
10.000,-- per geconstateerde overtreding. De gebruiker behoudt al haar aanspraken op
vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 11
1.

2.

3.

Eigendommen van de gebruiker en geheimhouding

Overmacht

De overeengekomen termijn voor het verrichten van diensten door (of namens) de gebruiker wordt
verlengd met de periode gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan haar
verplichtingen te voldoen zonder dat de gebruiker op enigerlei wijze daardoor schadeplichtig wordt
jegens de opdrachtgever.
Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na de totstandkoming
van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen
uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf/de onderneming van
de gebruiker als bij derden die door de gebruiker zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de
overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen de recreatie-entertainer, evenals bij opslag of
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld
of risicosfeer van de gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van de gebruiker in
gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien door overmacht de levering van zaken en/of diensten meer dan twee maanden worden
vertraagd, zijn zowel de gebruiker als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden
door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke ontbindingsverklaring. De
overeenkomst is ontbonden op het moment dat de bedoelde schriftelijke ontbindingsverklaring de
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4.

andere partij heeft bereikt dan wel geacht kan worden te hebben
bereikt.
In geval door overmacht de resterende diensten van de gebruiker meer dan twee maanden
worden vertraagd, is de opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen contractsom aan
de gebruiker te voldoen voor de diensten die reeds door de gebruiker zijn geleverd en/of zaken die
reeds ter beschikking zijn gesteld tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 12

Reclames

Reclames betreffende de uitvoering van de overeenkomst behoeven door de gebruiker slechts in
behandeling genomen te worden en kunnen jegens de gebruiker slechts geldig zijn indien en voor
zover deze binnen 1 maand na uitvoering door de opdrachtgever schriftelijk bij de gebruiker zijn
gemeld en de gebruiker in de gelegenheid is gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren.
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt aangaande zaken c.q. werkzaamheden die
zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd c.q. verricht.
Artikel 13
1.

Aansprakelijkheid

De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de opdrachtgever die
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker en/of van de
recreatie-entertainer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die
schade waartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn
gelet op de in de branche van de gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende
beperkingen:
a)
de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever en/of diens
werknemers die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever en/of diens
werknemers de door de gebruiker en/of de recreatie-entertainer mondeling of schriftelijk
verstrekte adviezen niet, niet tijdig of niet naar behoren heeft (hebben) opgevolgd;
b)
ingeval van mondelinge door de gebruiker en/of de recreatie-entertainer verstrekte
informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of
onjuist overgekomen informatie;
c)
in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden een
hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering
waarbij een maximum geldt van € 2.500,--;
d)
niet voor vergoeding komen in aanmerking bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere
onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook
ontstaan; de opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
e)
niet voor vergoeding komen in aanmerking de schade aan materialen die de opdrachtgever
aan de recreatie-entertainer ter beschikking stelt ter uitoefening van de activiteiten c.q. de
materialen die onder opzicht staan van de recreatie-entertainer;
f)
de door de gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de
opdrachtgever te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van
de door de opdrachtgever geleden schade;
g)
in aanvulling op het gestelde in onderhavig lid 1 aanhef geldt dat, onder de hiervoor
gestelde voorwaarden schade in de navolgende gevallen alleen voor vergoeding in
aanmerking komt onder de navolgende (aanvullende) voorwaarden:
- uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdende
met evenementen met motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen;
- uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdende
met recreatiewerk met abseilen, tokkelen en wand- en bergbeklimmen;
- uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor personenschade door het ontbreken van
persoonsbescherming die door de nederlandse sportbond of sportbond in het land van
opdrachtgever voor uitoefening van de desbetreffende sport wordt geadviseerd;
- bij pijl- en boogschieten gelden de volgende bijkomende voorwaarden:
1. Deelnemers mogen alleen gebruik maken van de pijl en boog onder toezicht van de
begeleiders.
2. Het doel moet op een zodanige wijze worden opgezet dat geen enkele persoon kan
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worden getroffen door een verdwaalde pijl.
3. Opdrachtegever dient deelnemers erop te wijzen niet op
andere personen te richten of te lossen.
4. Opdrachtegever dient deelnemers erop te wijzen de pijl nooit recht in de lucht te schieten.
5. Kinderen dienen altijd onder individuele begeleiding deel te nemen.
6. Vangschermen of netten moeten zoveel mogelijk worden toegepast.

h)

i)

7. Opdrachtgever dient regelmatig de pijlen en bogen te controleren op beschadigingen. Bij
eventuele beschadiging dient vervanging plaats te vinden.
Bij paintballen, laserschieten en nerf gelden de volgende bijkomende voorwaarden:
1. een minimum-leeftijd van de deelnemers van 14 jaar;
2. deelnemers, spelleiding en andere personen die zich tijdens het spel op het spelterrein
bevinden, dragen een beschermend pak en een volgelaatsmasker;
3. de maximale schietsnelheid van de paintballwapens bedraagt 300 feet per seconde (329
km per uur);
4. per spel is minimaal één spelleider en zijn maximaal 25 deelnemers op het spelterrein
aanwezig; de spelleider houdt toezicht op de naleving van de regels;
5. de spelleider ziet erop toe dat personen die kennelijk onder invloed zijn van alcohol of
verdovende middelen niet aan het spel deelnemen; alcoholhoudende drank mag niet op het
spelterrein aanwezig zijn;
verstrekking van alcoholhoudende drank is uitsluitend toegestaan na afloop van het spel als
alle wapens door de spelleider zijn ingenomen worden genuttigd;
6. alle sub 1 t/m 5 hiervòòr genoemde (veiligheids)regels:
a. moeten vóórafgaand aan het spel aan iedere deelnemer mondeling kenbaar worden
gemaakt, schriftelijk worden verstrekt en door de deelnemers voor 'gezien' worden
ondertekend; de veiligheidsregels moeten tevens op de plaats waar het spelterrein wordt
betreden op een zichtbare plek zijn opgehangen;
b. bevatten een voor alle deelnemers duidelijk teken waarmee een deelnemer kan
aangeven met het spel te willen stoppen, zodat duidelijk is dat op hem/haar niet meer
geschoten mag worden;
c. bevatten een minimum afstand van 5 meter waarbinnen niet geschoten mag worden;
d. stellen dat een voor alle deelnemers duidelijk begin- en eindsignaal wordt gegeven;
e. stellen verplicht dat vóór het verlaten van het spelterrein in de loop van het
paintballwapen een veiligheidsplug is geplaatst of over de loop van het paintballwapen een
hoes is geschoven zodat het paintballwapen niet meer afgeschoten kan worden;
7. aangaande het spelterrein gelden de volgende eisen:
a. is voldoende verlicht;
b. is voldoende afgeschermd van de omgeving met gaasnetten, muren en/of hekken,
waardoor paintballen tegengehouden worden, ook als ze op minder dan 5 meter afstand
van de afscherming worden afgeschoten;
c. is bij outdoor-paintball op minimaal 25 meter afstand van de openbare weg,
parkeerterreinen of gebouwen, tenzij het spelterrein is afgeschermd met een gaasnet met
een minimale hoogte van 2 meter;
d. grenst aan een eenvoudig toegankelijke veiligheidszone; de veiligheidszone is zodanig
gesitueerd dat personen die zich hierbinnen bevinden niet vanaf het spelterrein geraakt
kunnen worden; vóór het betreden van de veiligheidszone is in de loop van het
paintballwapen een veiligheidsplug geplaatst of over de loop van het paintballwapen een
hoes geschoven zodat het paintballwapen niet meer afgeschoten kan worden;
8. uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met:
a. onderlinge wedstrijden van paintballverenigingen
b. de verhuur van spelterreinen;
Bij duiken gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1. gehandeld moet zijn volgens het veiligheidsreglement en/of de veiligheidsrichtlijnen van
één van de volgende onderwatersportorganisaties:
- Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS),
- Nederlandse Onderwatersportbond (NOB),
- British Sub-Aqua Club (BSAC),
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2.

- Professional Association of Diving Instructors (PADI),
- Scuba Schools International (SSI),
- Instructor Dive Development (IDD),
- National Association of Underwater Instructors (NAUI),
- International Association of Diving Schools (IADS).
- American Nitrox Divers International (ANDI).
2. een logboek moet bijgehouden zijn van het onderhoud van duikapparatuur en
compressor. In het logboek moet vermeld zijn welk onderhoud gepleegd is, door wie en op
welke datum. Het logboek moet op eerste verzoek van de gebruiker door de opdrachtgever
ter inzage worden verstrekt.
j)
uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor banaan-racen over water.
k)
uitgesloten is iedere aansprakelijkheid bij activiteiten in/nabij een zwembad tenzij aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
- het zwembad moet zijn afgescheiden van het overige terrein door een hekwerk, zodat
kleine kinderen er niet in kunnen vallen;
- het zwembad dient enkele malen per dag te worden gecontroleerd op onveilige situaties,
zoals gladheid of gebreken;
- toezicht en periodieke controle van de waterkwaliteit (legionella e.a.) van het zwembad en
de doucheruimte dienen conform wettelijke voorschriften plaats te vinden;
l)
uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor zaken van opdrachtgever die opdrachtgever
aan gebruiker en/of een recreatie-entertainer ter beschikking stelt in welke zin dan ook;
m)
uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor uitlatingen op welke manier dan ook zoals
gedaan door eenrecreatie-entertainer.
De opdrachtgever is gehouden de gebruiker, alsmede haar/zijn toeleveranciers waaronder
uitdrukkelijk begrepen de recreatie-entertainer, te vrijwaren voor enige aanspraken van derden
wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde
prestatie(s).

Artikel 14
1.

2.

3.

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar/zijn verplichtingen welke
voor haar/hem voortvloeit uit enige bepaling van deze voorwaarden en/of de met de gebruiker tot
stand gekomen overeenkomst voldoet, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een
gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat
rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar/hem
geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd het recht van de gebruiker
op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en alle andere schade die als gevolg van de
tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing, ingeval van opschorting van
betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling of tot faillietverklaring of het van
toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de
opdrachtgever of van diens overlijden of indien de opdrachtgever door beslaglegging of
anderszins de beschikking over haar/zijn vermogen verliest.
In de gevallen genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering welke de gebruiker
heeft op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 15
1.

2.

Ontbinding

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich
de rechten en bevoegdheden voor die de gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet,
Merkenwet en andere wetgeving die strekt tot bescherming van intellectuele eigendomsrechtenin
het bijzonder de rechten met betrekking tot door de gebruiker ontworpen en/of tot stand gebrachte
schetsen, litho’s, foto’s, modellen.
Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet door haar/hem zonder voorafgaande toestemming van de
gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennisneming van derden worden
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3.

gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
Ingeval van opdrachten van de opdrachtgever tot (re)productie van
goederen waar intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten, vrijwaart de opdrachtgever
de gebruiker voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden. Ook vrijwaart de
opdrachtegever de gebruiker voor alle aanspraken van derden op door de gebruiker ten gebruik
aan de opdrachtgever verstrekte geluidsdragers of andere middelen die auteursrechtelijk
beschermd zijn.

Artikel 16
1.

2.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door de gebruiker bemiddelde recreatie-entertainers
en recreatieleiders zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker direct of indirect te
benaderen teneinde in een rechtstreeks cont(r)act buiten de gebruiker om, opdrachten te
verstrekken, om die recreatie-entertainers(s) of recreatieleider(s) voor hem te laten werken, hetzij
tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben, tenzij ook de
recreatie-entertainer en/of de recreatieleider daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van
gebruiker heeft (hebben) gekregen, aan welke toestemming gebruiker voorwaarden kan
verbinden.
Dit geldt tot en met 2 jaar na het laatste jaar, waarin die recreatie-entertainer(s) of
recreatieleider(s) via de gebruiker voor de opdrachtgever heeft (hebben) gewerkt.
Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt opdrachtgever ten behoeve van
gebruiker een dadelijk opvorderbare boete van € 2.500,-- voor elke dag of een gedeelte daarvan
dat opdrachtgever in overtreding is.

Artikel 17
1.
2.

3.

Non-concurrentiebepaling

Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
Op de tussen de gebruiker en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst(en) is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten
voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing
van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des
woords, tussen de gebruiker en de opdrachtgever.
De Nederlandse rechter in het Arrondissement Middelburg is met uitsluiting bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen tussen de gebruiker en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders en
dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Middelburg, december 2010
Uitvoeringsregeling
DE ANIMATIE COMPAGNIE
Artikel 1
1.
2.
3.

4.

Definities

Animatie Compagnie B.V., gevestigd te Middelburg, zal in het hiernavolgende worden aangeduid
als: “de gebruiker”.
De contractspartij zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de opdrachtgever”.
De recreatie-entertainer is iemand die door de gebruiker wordt doorverwezen naar een
opdrachtgever en die voor die opdrachtgever recreatiewerk verzorgt ten behoeve van zijn gasten.
De gasten nemen vrijwillig deel aan het recreatiewerk dat door de recreatie-entertainer wordt
verzorgd. Een recreatie-entertainer is derhalve weliswaar geen beroepskrachten maar is wel
professioneel, met kennis verkregen tijdens de selectie en training.
Onder recreatiewerk wordt verstaan georganiseerde activiteiten op het gebied van sport, spel,
creativiteit en amusement voor alle leeftijdsgroepen.

Artikel 2

Verrichten van diensten

Voor het verrichten van recreatiewerk kunnen opdrachtgevers bij de gebruiker een beroep doen
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op recreatie-entertainers, recreatieleiders en recreatiemanagers,
welke door de gebruiker aan de opdrachtgever beschikbaar worden
gesteld.
Artikel 3
1.
2.
3.
4.

Recreatie-entertainers – met welke functie ook aangeduid - ontvangen een netto vergoeding van
de gebruiker (via voorschotbetaling door de opdrachtgever). De gebruiker is verantwoordelijk voor
afdrachten aan de belastingdienst en van de sociale verzekeringspremies.
Voor een omschrijving van de invulling van de te onderscheiden functies van recreatieentertainers dient de afzonderlijke productbrochure te worden geraadpleegd.
Er worden geen recreatie-entertainers allèèn op een bedrijf geplaatst tenzij partijen anders
overeenkomen.
De opdrachtgever schakelt de door de gebruiker geplaatste personen in voor recreatiewerk.
Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is het mogelijk recreatie-entertainers op
incidentele basis in te zetten voor andere taken. De opdrachtgever zorgt voor goede
werkomstandigheden voor de recreatie-entertainer.

Artikel 4
1.
2.
3.
4.

2.

3.

4.

Organisatie van de werkzaamheden en diensten

Het activiteitenprogramma wordt door de recreatie-entertainer en opdrachtgever in onderling
overleg vastgesteld. Regelmatig vindt hiertoe overleg plaats waarbij de opdrachtgever zich zoveel
mogelijk door dezelfde persoon laat vertegenwoordigen.
De geplaatste personen organiseren op zes dagen per week drie tot vier activiteiten per dag.
In het weekprogramma wordt voldoende tijd opgenomen voor voorbereiding, opruimen, maaltijden
en nachtrust. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de geplaatste personen gedurende 1 dag per
week geheel vrij zijn van enige activiteit of voorbereiding daarvan.
Bij de opdrachtgever dient, voor aanvang van de plaatsing, voldoende verbruiks- en
gebruiksmateriaal aanwezig te zijn. Hiertoe wordt verwezen naar de advieslijst van de gebruiker.
Kosten van verbruiksmaterialen komen voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5
1.

De recreatie-entertainer en recreatiemanager

Tarief, kosten en wijze van facturering

Jaarlijks wordt een bijdrage voor de servicekosten berekend. De kosten voor een recreatieentertainer worden per persoon, per week en bij periodes minder dan een week, per dag
doorberekend. De volgende onderdelen maken deel uit van het tarief: werving, selectie, training,
plaatsing en kwaliteitsservice t.b.v. het recreatieteam; netto onkostenvergoeding, belastingen,
sociale verzekeringspremies; een gedeelte van de personeels- en overheadkosten. De
onkostenvergoeding voor de recreatie-entertainer wordt na iedere werkweek door de gebruiker
uitbetaald. De gebruiker draagt zorg voor de werkgeversverplichtingen.
Voor het bijwonen van een eventuele kennismakingsdag/selectiedag wordt door de opdrachtgever
aan de te plaatsen personen reiskostenvergoeding toegekend. Voor de werkperiode wordt door de
opdrachtgever eenmalig de heen- en terugreis vergoed. De reiskostenvergoedingen worden
berekend op basis van tarieven voor de 2e klasse openbaar vervoer. Met betrekking tot de
reiskosten worden de volgende bedragen als afkoop voor de reiskosten in rekening gebracht:
indien de werkzaamheden minder dan 6 dagen omvatten het in de prijslijst opgenomen tarief per
persoon per werkperiode van de recreatie-entertainer, indien de periode meer dan 6 dagen omvat
bedraagt de vergoeding het in de prijslijst opgenomen tarief per persoon per week.
Voor de organisatiekosten betreffende de plaatsing van recreatieleiders wordt per persoon per
week een vaste bijdrage doorberekend in combinatie met de afname van een recreatieteam. Bij
afname van alleen een recreatieleider wordt een apart tarief berekend. De recreatieleiders komen
in dienst van de opdrachtgever of de gebruiker.
Wijzigingen van het rooster en/of wijzigingen in de samenstelling van de teams kunnen slechts in
overleg tussen de gebruiker en opdrachtgever worden vastgesteld. Kosten voortvloeiende uit deze
wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit is slechts anders indien de oorzaak
van de verhindering geheel aan de gebruiker is toer te rekenen.
Ten aanzien van de bedoelde verhinderingen of wijzigingen in de laatste volzin van artikel 5.3
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hiervoor wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6 lid 3 van deze
uitvoeringsregeling.
Artikel 6
1.

2.

3.

4.

Ziekte

Bij ziekte van een geplaatst persoon dient de opdrachtgever hiervan direct melding te maken bij
de gebruiker. De gebruiker zal terstond maatregelen treffen om in deze ziekte-vacature te
voorzien. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de gebruiker. Voor de
dagen dat niet in vervanging kan worden voorzien, worden geen organisatiekosten in rekening
gebracht.
De gebruiker draagt zorg, in periodes langer dan 1 week, voor regelmatige begeleiding van de
geplaatste personen. Een begeleider stelt zich regelmatig in verbinding met de opdrachtgever. Bij
calamiteiten is de gebruiker telefonisch bereikbaar. De gebruiker staat, voor zover dit redelijkerwijs
verwacht kan worden, in voor de kwaliteiten en capaciteiten van de door haar opgeleide personen.
Als omstandigheden die voor rekening en risico van de gebruiker komen,
gelden:
a. het niet op komen dagen van geplaatste personen;
b. ziekte van een geplaatst persoon;
c. zeer slecht functioneren van een geplaatst persoon;
d. niet te tolereren gedrag.
In alle gevallen waarin sprake is van één of meerdere van de hiervoor genoemde situaties dient de
opdrachtgever terstond contact op te nemen met de gebruiker. De gebruiker beslist in alle
gevallen of artikel 6 lid 3 a t/m d van toepassing is. In al deze gevallen zal het uiterste worden
gedaan om zo spoedig mogelijk in vervanging te voorzien, dan wel voor een oplossing zorg te
dragen.

Artikel 7

Profilering en PR-Pakket

De gebruiker besteedt veel aandacht aan het profileren van recreatiewerk bij de consument. Voor
de profilering van het recreatiewerk op uw bedrijf ontvangt u van de gebruiker een PR-Pakket.
Artikel 8
1.

Huisvesting

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede huisvesting voor de recreatieteams. Dit houdt
in:
a. door een harde wand gescheiden slaapplaatsen;
b. deugdelijke bedden;
c. deugdelijke keukeninrichting voorzien van een koelkast, elektriciteit en inventaris;
d. stromend water;
e. deugdelijke, stabiele, waterdichte, schone, gemeubileerde en gestoffeerde caravan of ander
duurzaam onderkomen, zoals huisje, appartement of studio;
f.
het onderkomen dient schoon ter beschikking gesteld te worden;
g. de hoeveelheid ruimte dient in redelijke verhouding te staan tot het aantal te huisvesten
personen en de benodigde werkruimte;
h. de situering van het onderkomen moet dusdanig zijn dat in de vrije uren van de recreatieentertainers voldoende privacy is gewaarborgd.
2. Tevens dient er voor de mobiliteit van het recreatieteam minimaal één fiets per persoon ter
beschikking te staan.
3. Voor het wassen van eigen en bedrijfskleding moet een wasmachine ter beschikking staan.
Middelburg, december 2010
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