
ALGEMENE VOORWAARDEN BBS-OUTDOOR 
ACTIVITEITEN 

Wat leuk dat BBS-Outdoor een activiteit voor jullie mag gaan organiseren! In deze algemene voorwaarden hebben we een aantal belangrijke zaken opgenomen. Wil je 
iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je allemaal hier terug. 

 
0. Wat bedoelen we met… 
Wij, ons: De eenmanszaak die o.a. handelt onder de naam BBS-

Outdoor. In het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel kan je ons vinden onder nummer 70168598. 

Jij, jou, je: Dat ben jij! Degene waarmee wij een Overeenkomst 
sluiten of naar wie wij een offerte sturen. 

Deelnemers: Alle personen die deelnemen aan een activiteit of tijdens 
de activiteit aanwezig bij BBS-Outdoor via jou. 

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar 
overeenkomen. Hieronder valt ook alles wat aan deze 
overeenkomst voorafgaat én de uitvoering ervan. 

 
1. Wanneer gelden deze voorwaarden? 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat wij met jou 
overeenkomen.  
1.2 Mocht jij inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van 
toepassing op onze Overeenkomst. Afwijkingen of aanvullingen op deze 
voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij 
hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven. 
1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen 
dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de 
strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen. 
1.4 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht 
verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden te verlangen. 
 
2. Aanbiedingen 
2.1 Onze aanbiedingen gelden alleen voor de door ons aangegeven duur. Dit is 
altijd ter uitsluitende beoordeling aan ons. De voorwaarden van onze 
aanbiedingen kunnen, wanneer nodig, ook wijzigen. Je kan aan onze 
aanbiedingen dus geen rechten ontlenen. Als de aanbieding van onze website is 
verwijderd of (naar onze beoordeling) niet meer geldig is, dan komt de 
aanbieding automatisch te vervallen.  
2.2 Wij kunnen niet aan een aanbieding worden gehouden als deze een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
2.3 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige 
Overeenkomsten. 
2.4 Als wij in een aanbieding een samengestelde prijsopgave opnemen, dan 
kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te 
verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs. 
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW. 
2.6 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet 
aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is 
sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van 
de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard 
op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.  
 
3. Overeenkomst 
3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand (I) als jij alle onderdelen van onze 
offerte ongewijzigd accepteert; of (II) als wij de totstandkoming van de 
Overeenkomst schriftelijk aan jou bevestigen; of (III) als wij al geheel of 
gedeeltelijk uitvoering hebben gegeven aan de Overeenkomst. 
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door ons ná 
het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze 
schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als wij al begonnen zijn met de uitvoering 
daarvan. 
 
4. Wat we van jou verwachten 
4.1 Jij zorgt dat alle benodigde gegevens, waarvan wij hebben aangegeven dat 
deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de 
overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden, op tijd 
en in de juiste vorm, aan ons worden aangeleverd.  
4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens 
compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden 
zijn verkregen. 
4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich 
laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval 
mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle 
benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, 
worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend. 

4.4 Jij en de Deelnemers zullen alle redelijke instructies van ons en onze trainers 
op volgen en andere deelnemers niet hinderen. 
 
5. Uitvoering van de Overeenkomst  
5.1 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te 
staan. En omdat we graag zeker willen weten dat zowel jij als wij allebei onze 
afspraken kunnen nakomen, vragen we soms om een aanbetaling op onze 
factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Als wij 
deze zekerheid niet van jou krijgen, dan mogen wij de opdracht uitstellen of 
weigeren. 
5.2 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht in de uitvoering van de 
Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. Zoals ze dat 
juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op 
dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een 
inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of 
verwachtingen. 
5.3 Wij snappen heel goed dat je hoopt op lekker weer tijdens de activiteit. 
Helaas hebben wij het weer niet in de hand en kan het dus voorkomen dat het 
regent. Wij bieden geen garantie op bepaalde weersomstandigheden. In 
principe vinden de geplande activiteiten altijd doorgang. Als er sprake is van 
extreme weeromstandigheden kan dit wel anders zijn.  
5.4 Wij bepalen de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en welke 
personen hierbij betrokken zijn. Heb jij speciale wensen? Dan proberen wij 
hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.  
5.5 Als jouw veiligheid, die van Deelnemers en/of anderen onvoldoende 
gewaarborgd is tijdens de activiteit, hebben wij het recht om af te wijken van de 
gesloten overeenkomst en/of gemaakte afspraken.  
5.6 Wij zorgen voor al het trainingsmateriaal. Alleen moeten Deelnemers zelf 
nog zorgen voor geschikte kleding, schoenen, drinken en al wat zij nodig kunnen 
hebben. 
 
6. Betaling en incassokosten 
6.1 Een deel van onze vergoeding kan bij vooruitbetaling verschuldigd zijn. Onze 
werkzaamheden zullen we dan pas aanvangen na ontvangst van deze 
deelbetaling(en).  
6.2 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 
anders is vermeld. Dit laatste kan het geval zijn bij een aanbetaling voor een 
activiteit die op korte termijn plaatsvindt.  
6.3 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de kosten, ongeacht de tenaamstelling van de 
factuur. 
6.4 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan 
zullen deze kosten op basis van nacalculatie aan jou in rekening worden 
gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons 
gehanteerde uurtarief. 
6.5 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt 
genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen 
over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de 
vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.  
6.6 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in 
mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in 
mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds 
gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen. 
6.7 Je hebt niet de bevoegdheid om onze facturen te verrekenen met eventueel 
nog openstaande andere posten.  
6.8 Als jij het oneens bent met een factuur of ergens anders bezwaren tegen 
hebt, schort dit jouw betalingsverplichting niet op.  
 
7. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen 
7.1 Wij kunnen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de 
Overeenkomst ontbinden zonder dat wij jou schadeloos moeten stellen, kosten 
of een schadevergoeding verschuldigd zijn, als jij jouw verplichtingen niet of niet 
op tijd nakomt, of wij het sterke vermoeden hebben dat jij verplichtingen niet 
na gaat komen. In de hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van 
schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor 
eventuele schade die bij ons direct of indirect is en/of zal ontstaan. 
7.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of 
beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de 
Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen 
aan onze goede naam of reputatie. 
7.3 Als onze Overeenkomst met jou wordt ontbonden, dan kunnen wij onze 
vorderingen meteen opeisen. 
7.4 Het kan altijd voorkomen dat je in zwaar weer terecht komt. Bijvoorbeeld 
een liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, waardoor 



je niet meer over je eigen vermogen beschikt. In dat geval mogen wij de 
Overeenkomst direct stopzetten of annuleren, zonder dat wij hiervoor aan jou 
een schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn. Ook in dit geval 
zijn onze vorderingen direct opeisbaar. 
 
8. Als jij de overeenkomst wil annuleren 
8.1 Wil je de Overeenkomst deels of helemaal annuleren? Dan mogen wij de 
volgende kosten aan jou in rekening brengen: 

− Bij annulering méér dan 7 dagen vóór de uitvoering van de 
Overeenkomst: 50% van de totale overeengekomen kosten; 

− Bij annulering 7 dagen of minder dan 7 dagen vóór de uitvoering van 
de Overeenkomst: 100% van de totale overeengekomen kosten.  

Mocht dit niet toereikend zijn, dan kunnen wij ook om een volledige 
schadevergoeding vragen. 
8.2 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw 
schriftelijke annulering hebben ontvangen.  
8.3 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden 
vastgesteld op basis van onze administratie. 
 
9. Overmacht 
9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst 
uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW. 
9.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel en de rechtspraak verstaan we 
onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop 
wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn om 
onze verplichtingen na te komen. Hieronder ook begrepen ernstige 
weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme 
warmte), de situatie dat wij diensten te laat geleverd krijgt of een trainer ziek is. 
9.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht 
en kunnen activiteiten niet door laten gaan.  
9.4 Als de periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, dan 
mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot 
betaling van enige schade. 
9.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de 
overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast aan jou in rekening brengen. Je 
bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte Overeenkomst 
is. 
 
10. Aansprakelijkheid 
10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene 
voorwaarden is geregeld. 
10.2 Deelname aan activiteiten komt voor jouw risico. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor schade, van welke aard dan ook, die jij of Deelnemers lijden of mogelijk 
zullen lijden als gevolg van de activiteit(en). Wij zijn ook niet aansprakelijk voor 
verlies, diefstal of schade aan eigendommen. 
10.3 Voor deelname aan activiteiten is een goede gezondheid in zowel 
psychische als fysieke zin vereist. Jij bent hiermee bekend en zorgt ervoor dat 
Deelnemers hiermee ook bekend zijn. Waar nodig vraag je van deelnemers een 
verklaring dat zij in goede gezondheid verkeren. Mocht je twijfelen over of dit 
daadwerkelijk het geval is, dan adviseren we deelname van de betreffende 
Deelnemer uit te sluiten.  
10.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het 
bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering 
plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor de betreffende 
activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe 
schade. Directe schade bestaat uit (I) de redelijke kosten om de oorzaak en 
omvang van de schade vast te stellen; (II) indien van toepassing, de redelijke 
kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover 
deze aan ons toegerekend kunnen worden; en (III) de redelijke kosten die 
gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen 
aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van 
de directe schade. 
10.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van 
bedrijfsstagnatie. 
10.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij 
de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.  
 
11.Vrijwaring 
11.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou en Deelnemers 
gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die 
schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden en/of tijdens 
activiteiten.  
11.2 Als er schade ontstaat aan onze zaken, of als zaken zoekraken, dan worden 
de reparatiekosten of de vervangingskosten door ons aan jou in rekening 

gebracht. Dit doen we natuurlijk alleen maar in het geval dat de schade of het 
zoekraken aan jou of Deelnemers kan worden toegerekend.  
 
12. Portretrecht / Beeldmateriaal 
12.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen wij foto’s maken om te 
gebruiken op onze website of social media. We vragen jou om aan alle 
Deelnemers hiervoor toestemming te vragen. Mocht je, om welke reden dan 
ook, niet willen dat deze foto’s gemaakt of gedeeld worden, laat het ons dan 
vooraf schriftelijk weten. 
12.2 Ook hebben wij het recht om beeldmateriaal dat jij hebt gemaakt tijdens 
activiteiten te gebruiken, zonder dat we daarbij jouw naam hoeven te 
vermelden.  
 
13. Klachten 
13.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de 
Overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan 
dien je dit uiterlijk binnen 3 dagen na een activiteit aan ons te melden. Aan een 
ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. Als 
wij het nodig vinden, dan kunnen wij de klacht in kwestie (laten) onderzoeken. 
Jij bent verplicht om ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.  
13.2 Voor de toepassing van dit artikel moet ieder (deel)activiteit als 
afzonderlijke Overeenkomst worden beschouwd. 
13.3 Als het (eind)resultaat afwijkt van jouw verwachting, dan is dat geen reden 
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.  
13.4 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en 
betalingsverplichting. 
13.5 Als we hebben vastgesteld dat de klacht tijdig is ingediend én gegrond is, 
dan zullen wij binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving, 
hiervoor een (door ons passend geachte) oplossing bieden. Bij het te laat zijn 
met het melden van een gebrek of klacht, heb je geen recht meer op herstel, 
vervanging of (andere) schadeloosstelling.  
13.6 Wij hanteren voor alle overige gevallen een verjaringstermijn van één jaar. 
 
14. Bij problemen… 
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 
14.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen 
kennis te nemen.  
14.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf 
alles aan gedaan om er samen uit te komen. 

 


