
Algemene voorwaarden The Battlefield Explorer Tours – 17 mei 2018 
 

Artikel 1. Definities 
1. Opdrachtnemer: The Battlefield Explorer Tours, onderdeel van Hell’s Highway B.V. geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het 

nummer 69360170. 
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.  
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Klant gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten.  
4. Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van de Klant verricht. 

 
Artikel 2. Algemeen 

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Klant en Opdrachtnemer 
ondertekende opdrachtbevestiging. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant, voor 
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.  

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden 

vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. 
 
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is 
gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. 

2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Klant is verstrekt. Klant staat er voor in dat hij/zij alle essentiële 
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) 
de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding 
tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.  

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
 
Artikel 4. Prijzen 

1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst 
te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen.  

 
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht. 
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten 

van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door 

derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Klant.  
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 6. Betalingsvoorwaarden 

1. Na accepteren van de Overeenkomst dient de Klant een aanbetaling over te maken naar de Opdrachtgever. De aanbetaling is gelijk aan 
10% van de totale overeengekomen prijs. De Klant verplicht zich om binnen 14 dagen na de definitieve bevestiging van de Overeenkomst 
de aanbetaling aan de Opdrachtnemer over te maken.  

2. Het restant van de overeengekomen prijs dient uiterlijk 4 weken voor de afgesproken datum in bezit van Opdrachtnemer te zijn. Bij boeking 
binnen zes weken voor aanvang van de Dienst dient (na ontvangst van de bevestiging) de totale prijs per direct te worden voldaan. Niet 
tijdig betalen geeft de Opdrachtgever, na een aanmaning, alsnog het recht de Overeenkomst te annuleren en de Klant van deelname uit te 
sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7.) aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde 
annuleringskosten aan u in rekening gebracht.  

3. Bij niet tijdige betaling is de Klant in verzuim. De Klant wordt daar door de Opdrachtnemer gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid 
het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn 
geannuleerd op de dag van verzuim. De Opdrachtnemer heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te 
brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden 
verrekend. 

 
Artikel 7. Annulering 

1. Bij annulering door de Klant kan de Dienst op een ander moment opnieuw ingepland worden. 
2. Tot twee weken voor aanvang van de Dienst kan deze kosteloos geannuleerd worden.  
3. Indien de Klant de Dienst tussen de 7 en 14 dagen voor aanvang annuleert wordt 10% van de overeengekomen prijs ingehouden. 
4. Indien de Klant de Dienst minder dan 7 dagen voor aanvang annuleert wordt 25% van de overeengekomen prijs ingehouden 
5. Indien de Opdrachtnemer de genoodzaakt is de Dienst te annuleren wordt altijd het volledige bedrag gerestitueerd.  

 
Artikel 8. Wijziging in de opdracht 

1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Klant die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door 
Opdrachtnemer aan Klant worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, 
indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Klant, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden 
opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij 
Klant. 

2. Door Klant na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Klant 
tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts 
indien deze door zowel Opdrachtnemer als Klant (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.  

3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen 
oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden. 
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Artikel 9. Overmacht  

1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een 
aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze 
op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.  

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee 
maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Klant bestaat op schadevergoeding. 
Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of 
namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 
maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in 
voorkomend geval. 

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen 
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 
en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.  

 
Artikel 11. Verwerking Persoonsgegevens 

1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van The Battlefield Explorer Tours 
persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 
verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. The Battlefield 
Explorer Tours  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. (Hier link naar opnemen) 

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt The Battlefield Explorer Tours nog op dat er passende technische en organisatorische 
maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige 
andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de 
verwerking. 

 
Artikel 12. Intellectueel eigendom 

1. Alle door Opdrachtnemer voor Klant ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. 
Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, 
modelrechten en/of octrooirechten. 

2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Klant verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, 
werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Klant en zijn te vermenigvuldigen door Klant ten behoeve van eigen gebruik 
in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden 
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
Artikel 13. Vervaltermijn 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Klant jegens 
Opdrachtnemer één jaar. 

 
Artikel 14. Toepasselijk recht  

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  
3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen 

partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend 
anders voorschrijft.  

 

 

 


