ALGEMENE VOORWAARDEN SNOW COLLEGE
Artikel 1. Definities
1.1
Snow College: de met de handelsnaam Snow College in het Handelsregister onder
nummer 0754.626.049 ingeschreven is een Vereniging Zonder Winstoogmerk,
hierna te noemen: “SC”.
1.2
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm
waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch), bijvoorbeeld via
de website van SC, verder te noemen: “AV”.
1.3
Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de mededeling aan de Klant
dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
1.4
Arrangement: Regeling waarbij Klant een van te voren overeengekomen vergoeding
betaalt voor door SC vooraf bepaalde te leveren diensten en/of producten.
1.5
Borg: zekerheidsstelling van Klant ten behoeve van zijn/haar
betalingsverplichting(en) en overige verplichting(en). De hoogte hiervan wordt
vastgesteld door SC.
1.6
Klant: met wie SC een Overeenkomst aangaat of ten behoeve van wie de (rechts)
handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de
ouder(s)/vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een
product en/of dienst van SC.
1.7
Trainer of opleider: is een persoon die het product of de dienst van SC aanbiedt.
1.8
Activiteit: een dienst welke geleverd wordt door SC in vorm van een training of
opleiding.
1.9
Overeenkomst: iedere verbintenis met SC op grond waarvan zij diensten en/of
producten levert aan Klant.
1.10
Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming): alle feiten en omstandigheden die
buiten de invloedsfeer van SC liggen op grond waarvan redelijkerwijs van SC geen
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd.
1.11
Partijen: SC en Klant.
1.12
Groep: tien of meer personen aan wie door SC een of meer producten en/of
diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te
beschouwen Overeenkomst(en).
1.13
Materiaal: benodigdheden voor Klant bij het gebruik maken van een dienst van SC,
bijvoorbeeld ski’s, snowboards, wax- en slijp matertiaal.
1.14
Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden
conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de
internetsite van SC.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
De AV zijn, in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW, van toepassing op en maken deel
uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, reserveringen,
Overeenkomsten, (rechts)handelingen betreffende de producten/diensten van SC
en aangeboden diensten en producten van SC.
2.2
Bij deelname aan activiteit, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een
Overeenkomst met SC en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of
diensten van SC, gaat Klant automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid
van de AV.
2.3
Indien door Klant algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de
Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze uitdrukkelijk
door SC van de hand gewezen. De AV prevaleren, ook indien de voorwaarden van
Klant een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt
aangegaan onder de voorwaarde dat SC gerechtigd is tot opschorting en/of
ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn..
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2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat SC gerechtigd is
tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.
Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde Overeenkomst, dan
wordt de meest recent gedeponeerde versie van de AV toepasselijk geacht op alle
volgende Overeenkomsten, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
De eventuele (ver)nietig(baar)heid van (een deel van) de Overeenkomst en/of AV
laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de AV onverlet.
In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op
wettelijk toelaatbare wijze het dichtst ligt bij hetgeen Partijen overeengekomen
zouden zijn, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
De algemene voorwaarden van indoor sneeuwhallen zijn van toepassing op de
Overeenkomst met Klant die een gebouw en/of het terrein van de indoor sneeuwhal
betreedt indien en voor zover daarin bepalingen zijn opgenomen die niet in de AV
van SC zijn opgenomen. De algemene voorwaarden van indoor sneeuwhallen
gelden dan in aanvulling op de AV van SC. De AV van SC prevaleren.
Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door SC gebruikte
informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld website, folders en/of brochures), staat het
ter beoordeling van de directie van SC welke bepaling prevaleert. De directie zal
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid beslissen.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
3.1
Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door Klant van een door SC
afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door SC van een
verzoek van Klant tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door
uitvoering daarvan door SC.
3.2
Indien in de aanvaarding door Klant van een door SC afkomstige offerte/aanbieding
voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in
afwijking van artikel 3.1., de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra SC aan
Klant schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te
stemmen, dan wel op het moment dat SC tot uitvoering van de gewijzigde
Overeenkomst overgaat.
3.3
Reserveringen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk geschieden. Aan de
reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een
reserveringsformulier. Na reservering is Klant verplicht tot betaling van de
Vergoeding.
3.4
De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en
artikel 7:407 lid 2 BW - over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere
opdrachtnemers - wordt uitgesloten.
Artikel 4. Aanbiedingen, kortingen en openingstijden
4.1
Geaccepteerde aanbiedingen zijn bindend. Hiervan kan niet meer worden
afgeweken, tenzij schriftelijk anders door SC is bevestigd.
4.2
De verplichting van artikel 4.1 geldt niet voor SC:
a.
In geval van Overmacht aan de zijde van SC;
b.
Indien Klant niet tijdig op het overeengekomen tijdstip verschijnt;
c.
Indien Klant de eventuele Borg/tussentijdse betaling/andere verplichting
jegens SC niet (tijdig) voldoet;
d.
Indien Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan de verplichtingen
welke hij, uit welke hoofde ook, jegens SC heeft.
4.3
Tijdens door SC vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke
aard ook, uitgesloten, met uitzondering van de in alsdan geldende documenten
gecommuniceerde aanbiedingen welke specifiek voor die betreffende periode
gelden.
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Artikel 5. Offertes
5.1
Indien SC een offerte uitbrengt, is deze gedurende veertien dagen geldig en
vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2
Bij aanvaarding van de vrijblijvende offerte behoudt SC zich het recht voor de offerte
binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af
te wijken. Indien SC gebruik maakt van haar recht af te wijken van de offerte, zal zij
dit Klant tijdig en schriftelijk mededelen.
5.3
Mondelinge toezeggingen verbinden SC slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging door SC.
5.4
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor SC tot levering
van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten of diensten tegen
een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
Artikel 6. Uitvoering door derden
6.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft SC te allen tijde het recht de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in
welk geval de AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

Artikel 7. Tarieven
7.1
Alle door SC in de uitgegeven brochures aangeboden tarieven zijn per persoon,
tenzij anders is vermeld.
7.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen onder de Vergoeding niet de
eventuele heffingen/belastingen van overheids- of andere instanties
7.3
Alle tarieven zijn exclusief huur van Materiaal, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
7.4
SC verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen,
kortingsbonnen of andere kortingsproducten (dus geen korting op korting). De
zogenaamde ‘specials’ worden gezien als aanbiedingen.
7.5
Om in aanmerking te kunnen komen voor een speciaal groepstarief dient voldaan te
worden aan een minimaal aantal personen. Dit speciale tarief zal schriftelijk door SC
worden aangeboden.
7.6
Het toevoegen van personen aan deelname bij een groepsactiviteit en/of
arrangement kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de activiteit en kan
alleen indien er voldoende beschikbaarheid van Trainers is aan de zijde van SC.
Voor extra personen wordt het toepasselijke tarief in rekening gebracht.
7.7
SC is gerechtigd betaling van een voorschot door Klant te verlangen.
7.8
SC is gerechtigd bij iedere Klant een Borg in rekening te brengen, welke Borg alleen
wordt gerestitueerd indien Klant aan zijn/haar betalings- en overige verplichting(en)
heeft voldaan en – voor zover alsdan bekend – geen schadevergoeding en/of boete
verschuldigd is aan SC. De voorwaarden zijn vermeld op de zogenaamde
“borgbonnen”. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen van activiteiten
bij SC worden vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal
geldende prijs, zonder korting. Deze kosten worden in eerste instantie verrekend
met de betaalde Borg, een eventueel resterend bedrag dient door Klant te worden
betaald.
7.9

SC is gerechtigd de Vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende
omstandigheden zich na het tot stand komen van de Overeenkomst voordoet, ook al
was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte:
stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de
uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten,
sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of
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andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de Vergoeding
minder dan 10% stijgt, heeft Bezoeker niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Bij stijging van de Vergoeding met meer dan 10%, heeft Klant de keuze de
Overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat Klant recht heeft
op schade)vergoeding.
Artikel 8. Betaling
8.1
Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op
rekening geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
8.2
Klant dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en de eventuele
geldteruggave te controleren op juistheid. Indien Klant niet direct reclameert, zullen
latere Reclames door SC niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder
vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na
Reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
8.3
Het verschuldigde tarief voor de activiteit dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
eerste training te zijn voldaan, tenzij anders is vermeld in de op dat moment
geldende documentatie.
8.4
Een inschrijving voor een bijscholing, publieke gebeurtenis of introductiedag wordt
door SC in behandeling genomen zodra het verschuldigde bedrag is voldaan aan
SC.
8.5
Groepsactiviteiten en/of arrangementen kunnen niet betaald worden met
cadeaubonnen.
8.6
SC is niet gehouden om de speciale groeps- en/of arrangementtarieven te verlenen,
wanneer de personen van de groep en/of het arrangement individueel wensen te
betalen. .
8.7
Als Klant voor een Groep en/of Arrangement reserveert, zijn alle leden van de
Groep en/of het Arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één
van hen of allen aan SC, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn. Door te
verschijnen bij de activiteit, geeft Klant te kennen dat de persoon handelend namens
de Groep c.q. het Arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van
de Overeenkomst.
8.8
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder
dat een ingebrekestelling vereist is.
8.9
Indien de directie van SC, in afwijking van de regels, toestaat dat betaling op basis
van een factuur is toegestaan, dient deze factuur binnen acht dagen na
factuurdatum aan SC te zijn betaald, bij gebreke waarvan SC gerechtigd is, indien
Klant een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden
ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig Euro) in rekening te brengen. Indien
Klant consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke
incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.

8.10

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder
dat een ingebrekestelling vereist is, en is Klant een contractuele rente verschuldigd
aan SC van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te
rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een
maand geldt daarbij als hele maand.
Overeenkomsten die worden gesloten via internet, komen tot stand na betaling door
Klant van het verschuldigde bedrag via Ideal.
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Artikel 9. Cadeaubonnen
9.1
Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij SC te verkrijgen bon die
bestemd is om te worden gebruikt als betaling bij aankoop van een bepaalde dienst
en/of product van SC.
9.2
Restitutie van een cadeaubon in geld is niet mogelijk.
9.3
De termijn zoals omschreven op de cadeaubon van SC kan niet worden verlengd.
9.4
Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van een cadeaubon is niet toegestaan.
Bij overtreding daarvan of het op enige andere wijze frauduleus omgaan met de
cadeaubon, behoudt SC zich het recht voor de cadeaubon te weigeren en om,
zonder aankondiging, (rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.
Artikel 10. Annulering
10.1
Wanneer Klant een reserving heeft gemaakt voor een dienst en/of product van SC
en Klant niet tijdig aanwezig is bij SC, is SC gerechtigd Klant de toegang tot de
activiteit te weigeren en is Klant gehouden 100% van de som van de Overeenkomst
aan SC te betalen.
10.2
Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor Annulering door Klant het
volgende, tenzij schriftelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen:
A.
Bij Annulering ten minste zeven dagen voor aanvang van de datum waarop
de (eerste) dienst door SC zou worden verleend, is Klant gehouden 25% van
de som van de Overeenkomst aan SC te betalen.
B.
Bij Annulering minder dan zeven dagen, maar meer dan twee dagen, voor
aanvang van de datum waarop de (eerste) dienst door SC zou worden
verleend, is Klant gehouden 50% van de som van de Overeenkomst aan SC
te betalen.
C.
Bij Annulering minder dan twee dagen voor aanvang van de datum waarop
de (eerste) dienst door SC zou worden verleend, is Klant gehouden 100%
van de som van de Overeenkomst aan SC te betalen.
10.3
Indien Klant het verschuldigde al betaald heeft en na Annulering een gedeelte
gecrediteerd dient te worden, zal eerst getracht worden of Klant de gemaakte
reservering op een ander tijdstip kan inhalen en indien dat onmogelijk blijkt, zal SC
het verschuldigde crediteren, minus eventuele kosten van de zijde van SC.
10.4
Indien Klant het ondanks Annulering verschuldigde nog niet heeft voldaan, zal er
betaald worden naar aanleiding van een door SC te verzenden factuur.
Artikel 11. Opschorting & Beëindiging
11.1
SC is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Klant in
gebreke is in de nakoming van enige verplichting, dan wel indien Klant niet voldoet
aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer
van zijn verplichtingen jegens SC. Tevens is SC in dat geval gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen,
onverminderd de in dat geval aan SC overige toekomende rechten.
11.2
De ontbinding genoemd in artikel 11.1 ontslaat Klant niet van enige
betalingsverplichting ter zake de gereserveerde en/of geleverde diensten en/of
producten en geeft Klant evenmin de bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening
over te gaan.
11.3
Indien de periode van Overmacht, zoals beschreven in artikel 13, langer dan
veertien dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht de Overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat SC gehouden is tot enige vergoeding
van schade die Klant lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder
verschuldigdheid van een boete. Klant is gehouden tot betaling van alle producten
en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Klant door SC zijn geleverd.
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Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1
Klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem bekend is dat de
door SC aangeboden diensten en/of producten risico´s in kunnen houden voor de
gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan
hebben.
12.2
Verzekering tegen risico´s die de activiteiten met zich meebrengen, zijn geheel de
verantwoordelijkheid van Klant zelf.
12.3
SC is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van
goederen van Klant en/of Materiaal.
12.4
Klant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor schade aan het aan hem ter beschikking
gestelde Materiaal en eventuele eigendommen van SC.
12.5
In geen enkel geval is SC gehouden een hoger bedrag aan schade te betalen dan:
de som van de Overeenkomst exclusief BTW, of indien dat meer is;
het door de verzekeraar van SC ter zake de schade uitgekeerde bedrag,
vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
12.6
SC is nimmer aansprakelijk voor (mogelijke) gevolg- en/of bedrijfsschade als gevolg
van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, behoudens
indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de door SC afgesloten
verzekering.
12.7
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van SC, zal Klant SC vrijwaren voor
alle aanspraken van Klant en/of van derden, uit welke hoofde ook, ter zake
vergoeding van schade en/of kosten, verband houdend met de Overeenkomst.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. deze vrijwaring geldt in het bijzonder ook
voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door SC bereide of
geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan tijdens een door SC
aangeboden activiteit.
12.8
De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de
daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het
personeel van SC en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie
bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door
SC ingeschakelde adviseurs. SC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
Artikel 13. Overmacht
13.1
Onder overmacht aan de zijde van SC wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend,
begrepen: werkstaking, problemen met het voor de Overeenkomst benodigde
Materiaal, het feit dat leveranciers van SC tekortkomen jegens SC, calamiteiten bij
SC en/of indoor sneeuwhallen, zoals brand, ziekteverzuim van personeel,
verkeersbelemmeringen en/of belemmerende weersomstandigheden.
13.2
In geval van Overmacht heeft SC het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te
schorten, zonder dat SC tot betaling van enige schadevergoeding en/of boete
gehouden is.
Artikel 14. Verplichting en huisregels van Klant
14.1
Voor de huisregels wordt verwezen naar de toepasselijke algemene voorwaarden
van indoor sneeuwhallen.
Artikel 15. Activiteit
15.1
Klant dient 30 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn.
15.2
Indien Klant niet tijdig voor aanvang van de activiteit aanwezig is bij SC, komt dat
geheel voor risico van Klant. De activiteit zal de resterende tijd plaatsvinden. De
activiteit zal niet langer duren dan tot het eind tijdstip waarvoor deze was ingepland.
SC is niet gehouden tot restitutie van enig bedrag.
15.3
SC is te allen tijde bevoegd activiteiten te annuleren.
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15.4

Indien minder dan zeven personen zijn ingeschreven voor een activiteit, is SC
gerechtigd de activiteit te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van
enige schade en/of kosten. SC heeft in dat geval het recht de activiteit te
verplaatsen en/of te verzetten.

Artikel 16. Klachten procedure
16.1
SC beschikt over een klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten
overeenkomstig deze procedure.
16.2
Klanten dienen klachten, in welke vorm ook, zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen
twee maanden nadat eventuele gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden
kunnen worden ontdekt – schriftelijk aan SC te melden. Deze klachten dienen
volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
16.3
Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat het klachtrecht en/of de
eventuele aanspraak wegens een klacht door Klant komt te vervallen.
16.4
SC beantwoordt de door Klant ingediende klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd meebrengt, zal SC Klant hierover
zo spoedig mogelijk informeren.
Artikel 17. Slotbepalingen.
17.1
Op de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
17.2
Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in België.
17.3
In geval SC in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Klant en Klant wordt
in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Klant wordt afgewezen of slechts ten
dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van SC, zowel in als buiten
rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Klant.
17.4
Wanneer Klant tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen
voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Klant aan SC, zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van
€ 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge:
tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt,
onverminderd het recht van SC – in afwijking van artikel 6:92 BW - om in plaats
daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming
te vorderen en/of de overige rechten van SC voortvloeiend uit de AV en/of
Overeenkomst.
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