
 

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN  zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot uitjes georganiseerd door Beleef Eindhoven 
VOF, t.h.o.d.n. Zaal Huren Eindhoven (ZHE) en Beleef Bos & Best, Wenckenbachstraat 18, 5621 HB te Eindhoven, hierna te noemen Beleef Eindhoven. 

 
A RT IK E L  1 :  D e f i n i t i e s  

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
 Beleef Eindhoven: alle medewerkers en vennoten van Beleef Eindhoven alsmede het bedrijf gevestigd te Eindhoven (KvK nummer 53754859). 
 Klant: de wederpartij van Beleef Eindhoven, waarvoor Beleef Eindhoven een uitje organiseert, als natuurlijk persoon of als representatief vertegenwoordiger van een 

bedrijf. 
 Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van Klant.  
 Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Beleef Eindhoven aan Klant is aangeboden. 
 Activiteit: de hoofdactiviteit van het uitje, welke op de website van Beleef Eindhoven kan worden teruggevonden onder het kopje ‘buitenactiviteiten’ of 

‘binnenactiviteiten’, of daarop gebaseerde activiteiten. 
 Eten & drinken: de aanvullende diensten van Beleef Eindhoven ter ondersteuning of uitbreiding van de activiteit, welke op de website van Beleef Eindhoven kunnen 

worden teruggevonden onder het kopje ‘Eten & drinken’, of daarop gelijkende diensten. 
 

A RT IK E L  2 :  T o t s t a n d k o m i n g  v a n o v e re e n ko m s t  
2.1  Alle aanbiedingen van Beleef Eindhoven dienen te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en zijn derhalve vrijblijvend. Aan dergelijke 

uitnodigingen zijn geen rechtsgevolgen verbonden. 
2.2  Een overeenkomst tussen Beleef Eindhoven en Klant komt enkel en alleen tot stand door aanvaarding van Klant van het door Beleef Eindhoven gedane aanbod. De 

aanvaarding geschiedt door het aanvaarden van het aanbod middels de daarvoor bedoelde ‘akkoordknop’ (geheten: Opdracht bevestigen) in de e-mail vanuit het online 
Easydus systeem waarmee ook deze Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd, of door uitdrukkelijk schriftelijk (ook via e-mail) akkoord van Klant op het gedane 
aanbod, hetgeen door Beleef Eindhoven redelijkerwijs kan worden gezien als aanvaarding van het aanbod. 

2.3  Beleef Eindhoven gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij het Uitje daadwerkelijk kan reserveren en boeken. Na totstandkoming van de overeenkomst 
heeft Beleef Eindhoven het recht om de overeenkomst te annuleren indien de annulering binnen vijf werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst door Beleef 
Eindhoven kenbaar wordt gemaakt aan Klant. 

2.4  Het kenbaar maken van de annulering door Beleef Eindhoven aan Klant zoals bedoeld in 2.3 geschiedt langs elektronische- dan wel telefonische weg. Onder 
elektronische weg wordt verstaan het sturen van een e-mail. 

 
A RT IK E L  3 :  U i t v o e r i n g v a n  o v e r e e n k o m s t  

3.1  Indien en voor zover een goede vervulling van de overeenkomst dit vereist, heeft Beleef Eindhoven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst en na de totstandkoming van de overeenkomst dient Klant elektronisch dan wel mondeling gegevens te verstrekken aan 

Beleef Eindhoven. Beleef Eindhoven gaat van de juistheid van de gegevens uit. 
3.3  Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beleef Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beleef Eindhoven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan Beleef Eindhoven zijn verstrekt, heeft Beleef Eindhoven het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, en de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten aan Klant in rekening te brengen. 

3.4  Beleef Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor Beleef Eindhoven kenbaar behoorde te zijn. 

3.5 Klant vrijwaart Beleef Eindhoven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant 
toerekenbaar is. 

3.6 Klant verplicht zich om alle instructies, aanwijzingen en Algemene Voorwaarden van Beleef Eindhoven en de door haar eventuele ingeschakelde hulppersonen en 
personen die werkzaam zijn voor het bedrijf of de organisatie die het uitje organiseert, na te leven. 
 
A RT IK E L  4 :  B e ta l i n g  

4.1 Klant ontvangt na het bevestigen van de opdracht (zoals bedoeld in 2.2) één factuur waarop 100% van het overeengekomen bedrag zal worden gefactureerd. Deze 
factuur wordt, tenzij anders overeengekomen, altijd vijftien dagen van tevoren verzonden aan Klant. Alle buiten de overeenkomst vallende kosten worden ter plaatse 
afgerekend, tenzij wordt overeengekomen dat dit middels factuur achteraf kan worden afgedaan. 

4.2 Facturen worden via email verzonden, en dienen te worden voldaan: 
4.2.1 Binnen 14 dagen door particulieren 
4.2.2 Binnen 30 dagen door bedrijven, verenigingen, stichtingen en soortgelijke organisaties. 

4.3 Op verzoek kunnen de facturen per post worden toegezonden. 
4.4 Het niet of niet tijdig betalen van de boeking leidt niet tot annulering van de overeenkomst.  
4.5 Is Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor 

rekening van Klant.  
4.6 Indien Beleef Eindhoven extra kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, dienen deze door Klant vergoed 

te worden. 
4.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant. Klant is over de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten rente verschuldigd. 



 

4.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 
tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

A RT IK E L  5 :  R e se r v e r in g s s o m  
5.1  In de overeengekomen reserveringssom in de opdrachtbevestiging zijn alle in het overeengekomen uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
5.2  In de reserveringssom zijn niet inbegrepen:  
 Eventueel vervoer van en naar een uitje, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is omschreven.;  
 De kosten van reisbagage-, (reis)ongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering;  
 Meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is omschreven. 

5.3  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen op de website exclusief BTW en per persoon. 
5.4 Staffelkorting wordt standaard op de reserveringssom toegepast, tenzij anders overeengekomen. 
5.5 Nadat een opdracht is bevestigt, kan Klant geen aanspraak maken op een lagere reserveringssom welke van toepassing zou zijn bij een hoger deelnemersaantal. 
5.6  De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en Voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Beleef Eindhoven behoudt 

zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, of gewijzigde 
belastingtarieven. 

 
A RT IK E L  6 :  A n n ul e r i n g e n  o f  w i j z i g i n ge n  g ro e p s g r o o tt e  

6.1  Indien een reeds bevestigde opdracht door Klant wordt geannuleerd, worden per opdracht de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders 
overeengekomen: 

 annulering meer dan 6 weken voor bedoeld tijdstip: 25% van dat deel van de reserveringssom dat betrekking heeft op de activiteit. Wanneer het een borrel of feest 
betreft (zonder activiteit), dan geldt dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 25%  van de totale reserveringssom. 

 annulering tussen 3 en 6 weken voor bedoeld tijdstip 50% van dat deel van de reserveringssom dat betrekking heeft op de activiteit. Wanneer het een borrel of feest 
betreft (zonder activiteit), dan geldt dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 25% van de totale reserveringssom. 

 annulering minder dan 3 weken voor bedoeld tijdstip 100% van dat deel van de reserveringssom dat betrekking heeft op de activiteit en 25% van dat deel van de 
reserveringssom dat betrekking heeft op eten & drinken. Wanneer het een borrel of feest betreft (zonder activiteit), dan geldt dat er annuleringskosten in rekening 
worden gebracht ter hoogte van genoemd percentage (25%) van de totale reserveringssom. 

 De annuleringskosten zijn gebaseerd op de derving van inkomsten alsmede de kosten van de op voorhand verrichte werkzaamheden welke betrekking hebben op de 
opdracht in kwestie. 

6.2  Annuleringen dienen schriftelijk per post of per email en gedateerd te gebeuren. 
6.3  Het naar boven bijstellen van de grootte van de groep kan in overleg met Beleef Eindhoven tot 48 uur voor bedoeld tijdstip, mits de omstandigheden en Voorwaarden 

per uitje het toelaten. Het naar beneden bijstellen van de grootte van de groep kan tot twee weken voor bedoeld tijdstip kosteloos, mits de grootte van de groep niet 
beneden 90% van de oorspronkelijk grootte komt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen onder lid 6.1 
toegepast, tenzij anders met Beleef Eindhoven wordt afgesproken. Bij vermindering van het aantal personen heeft Beleef Eindhoven het recht de prijs per persoon aan 
te passen. Vanaf twee weken voor bedoeld tijdstip kan de groepsgrootte ook naar beneden aangepast worden, maar blijft de overeengekomen reserveringssom 
ongewijzigd, tenzij anders overeen wordt gekomen. 

6.4  Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten. 
 

A RT IK E L  7 :  N i e t  do o rg a a n  va n  h e t  p ro g ra m m a  e n  o ve r i ge  w i j z i g in ge n  
7.1  De opdracht kan door Klant in overleg met Beleef Eindhoven gewijzigd worden indien en voor zover Beleef Eindhoven dit naar alle redelijkheid mogelijk acht. Bij het 

wijzigen van het aantal deelnemers, gelden voor dat aantal de annuleringsvoorwaarden van Artikel 6.3.  
7.2 Beleef Eindhoven behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, of wanneer enige autoriteit het 

doorgaan van de activiteiten belemmerd. De veiligheid van Klant is in ieder geval één van die redenen. 
7.3  Indien door omstandigheden door Beleef Eindhoven wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht 

Beleef Eindhoven zich tot onmiddellijke kennisgeving aan Klant. 
7.4 Indien Beleef Eindhoven besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht Beleef Eindhoven zich tot het aanbieden van een alternatief programma. 

Het staat Klant vrij dit programma te aanvaarden. Wanneer Klant het alternatieve programma niet aanvaardt, verplicht Beleef Eindhoven zich tot het afgeven van een 
waardebon met een geldigheid van 18 maanden, ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door 
kan (of kunnen) gaan, tenzij anders overeen wordt gekomen. 

7.5 Indien wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht en dit niet kan worden toegerekend aan Beleef Eindhoven, 
is Beleef Eindhoven niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan Klant of aan derden. Eventuele extra kosten komen voor de rekening van Klant. Beleef Eindhoven 
raadt Klant aan een annuleringsverzekering af te sluiten, voor zover Klant niet over een dergelijke verzekering beschikt. 

7.6 Het uitje zal in beginsel ook plaats vinden bij slecht weer, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Beleef Eindhoven zal zich bij slecht weer 
inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor Klant wordt beperkt. Uitjes welke in de buitenlucht worden gehouden kunnen door Klant voor 
aanvang van het uitje, tegen betaling van de tot dan toe gemaakte kosten, worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens Beleef Eindhoven niet zinvol is of 
niet uit te voeren is in verband met de veiligheid van Klant. Beleef Eindhoven zal dit tijdig kenbaar maken en naar eigen inzicht bepalen. 

 
A RT IK E L  8 :  K l a c h t e n  

8.1  Ondanks alle goede bedoelingen en zorgen is het mogelijk dat Klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de 
eerstvolgende werkdag bij Beleef Eindhoven schriftelijk (per e-mail of brief) te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht 
niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week daarna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Beleef Eindhoven. Voor klachten die na 
deze termijn worden ingediend, behoudt Beleef Eindhoven het recht deze niet ontvankelijk te verklaren. 



 

  
 
 
A RT IK E L  9 :  A an s p ra k e l i j k h e i d  

9.1  Indien Beleef Eindhoven aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje. Beleef Eindhoven raadt 
Klant sterk aan een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering of vergelijkende verzekering af te sluiten, voor zover Klant niet over een dergelijke verzekering 
beschikt. Beleef Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering 
of vergelijkende verzekeringen. 

9.2  Deelname aan het uitje geschiedt voor risico van Klant. Door Beleef Eindhoven wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, 
ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje, behoudens er sprake is van opzet of grove 
schuld van Beleef Eindhoven zelf. Beleef Eindhoven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.3 Beleef Eindhoven is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 
a.  Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuiste 

handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; 
b.  Indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt; 
c.  Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Beleef Eindhoven en die krachten de Nederlandse wet of in het maatschappelijke verkeer geldende normen 

niet in redelijkheid aan Beleef Eindhoven kunnen worden toegerekend. 
9.4  Beleef Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door Klant gemaakte kosten die gerelateerd zijn aan het uitje, zoals verzekeringen of reiskosten, wanneer het 

uitje wordt geannuleerd op basis van gegronde redenen zoals benoemd in Artikel 7. 
9.5  Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 
9.6  Indien Klant in gebreke is, dient hij alle aan de inning toe te rekenen kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden. 
9.7  Schade (waaronder tevens verlies), zowel direct als indirect, die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen of andere eigendommen van Beleef 

Eindhoven, of materialen van derden, zullen volledig aan Klant in rekening worden gebracht. 
9.8 Het is Beleef Eindhoven toegestaan een borgsom voorafgaand aan het uitje te eisen welke, onder inhouding van eventueel aangerichte schades of nog aan Beleef 

Eindhoven verschuldigde bedragen, zal worden teruggegeven aan het einde van het uitje. De hoogte van de borgsom wordt in de opdrachtbevestiging bepaald. 
9.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van 

Beleef Eindhoven, tenzij de wet dit uitsluit. 
9.10Het toebrengen van schade aan de locatie van Beleef Eindhoven, zijnde het pand gelegen aan de Jan van Lieshoutstraat 24-K en daartoe behorende nevenruimtes en 

aanwezige inboedel, wordt bij constatering toegerekend aan Klant, welke hiervoor volledige aansprakelijkheid aanvaardt. Het staat Klant vrij voor aanvang van het uitje 
(waaronder ook borrels, feesten en dergelijke vallen) de locatie te inspecteren en gebreken vast te leggen. Gebreken welke door Beleef Eindhoven na afloop van het 
uitje worden geconstateerd en welke niet voor aanvang zijn geconstateerd door Klant, zijn automatisch toe te rekenen aan Klant. Beleef Eindhoven verplicht zich deze 
gebreken, schadegevallen en/of vermissingen en vernielingen van objecten horende tot de inboedel van Beleef Eindhoven direct schriftelijk te melden aan Klant, waarna 
dient te worden overgegaan tot schadevergoeding, al dan niet middels aansprakelijkheidsverzekering van Klant. Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor deze 
gebreken, schadegevallen en/of vermissingen en vernielingen, ook wanneer een verzekering niet voorziet in vergoeding van deze situaties. 

 
A RT IK E L  1 0 :  Be g i n -  e n  e i nd t i j d  

10.1 De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd.  Wanneer de groep niet op tijd aanwezig is om het uitje tijdig te laten beginnen, wordt 
de eindtijd niet gewijzigd, tenzij in onderling overleg anders overeen wordt gekomen. Indien het uitje aangepast wordt vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal 
Beleef Eindhoven hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij Klant.  

 
A RT IK E L  1 1 :  O p sc h or t i n g  e n  o n t b i n d i n g  

11.1 Beleef Eindhoven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:  
 Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.  
 Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 
11.2  Voorts is Beleef Eindhoven bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

11.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Beleef Eindhoven op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Beleef Eindhoven de nakoming van de 
verplichtingen opschort, behoudt het haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

11.4  Beleef Eindhoven behoudt steeds het recht een schadevergoeding te vorderen. 
 

A RT IK E L  1 2 :  O v e r m a c h t  
12.1  Beleef Eindhoven is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
12.2  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beleef Eindhoven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beleef Eindhoven niet in staat is zijn verplichtingen na te 
komen.  

12.3 Wanneer overmacht intreedt, wordt de verplichting zoals onder artikel 7.4 van  deze voorwaarden afgehandeld. 



 

12.4  Beleef Eindhoven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beleef Eindhoven zijn 
verbintenis had moeten nakomen. 

12.5 Beleef Eindhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien: 
 De tekortkoming niet aan Beleef Eindhoven is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Beleef Eindhoven bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik 

maakt, omdat: 
-  de tekortkoming toe te rekenen is aan de deelnemer zelf; of 
-  de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de overeenkomst betrokken is; of 
-  de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die Beleef Eindhoven of degene van wiens hulp Beleef Eindhoven bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, 

met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of 
-  de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept 

en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, en 
 Voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt. 

 
A RT IK E L  1 3 :  To e p a s se l i j k  re c h t  e n g e s c h i l l e n  

13.1  Op elke overeenkomst tussen Beleef Eindhoven en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
13.2  De rechter in de vestigingsplaats van Beleef Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 

Beleef Eindhoven het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
13.3  Partijen zullen een beroep op de rechter doen pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 

A RT IK E L  1 4 :  V i n d p l a a ts  en  w i j z i g i n g  V o o rw a a r d e n  
14.1  Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. 
14.2  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 
14.3  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
14.4  De Algemene Voorwaarden worden met de opdrachtbevestiging meegezonden, en zijn tevens te vinden op www.beleef-eindhoven.nl. Op verzoek worden de 

Voorwaarden toegezonden. 
 

A RT IK E L  1 5 :  To e p a s se l i j k h e id  A l g e m e ne  V o o r w a a rd e n  
15.1  De Algemene Voorwaarden van Beleef Eindhoven zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Beleef Eindhoven en op overeenkomsten die gesloten worden 

tussen Beleef Eindhoven en een (of meerdere) Klant(en) 
15.2  De Algemene Voorwaarden van Beleef Eindhoven zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die gesloten wordt met Klant, welke gebruik maakt van eigen Algemene 

Voorwaarden. Deze eigen Algemene Voorwaarden van Klant wordt buiten toepassing verklaard tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
15.3  Algemene Voorwaarden van Klant dan wel een andere wederpartij van Beleef Eindhoven binden Beleef Eindhoven slechts, voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk 

tussen partijen zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt voor andere Voorwaarden dan wel bepalingen welke een afwijking en/of aanvulling vormen voor de Algemene 
Voorwaarden van Beleef Eindhoven. 

15.4  Voordat een overeenkomst tussen Beleef Eindhoven en Klant wordt gesloten vermeldt Beleef Eindhoven dat haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Bij het 
sluiten van de overeenkomst wordt van Klant geacht dat zij instemt met de Algemene Voorwaarden van Beleef Eindhoven tenzij Klant door het niet tekenen van de 
akkoordverklaring verklaart het niet eens te zijn met de Algemene Voorwaarden. 

 
 


