Algemene Voorwaarden
Ultimate Adventures.
Oude Needseweg 35, 7271 AD Borculo
Art.1: Het is de opdrachtgever/huurder verboden om materialen door te verhuren zonder
Ultimate Adventures daarvan in kennis te stellen.
Art.2: Opdrachtgevers dragen zelf zorg voor het afsluiten van een verzekering voor het
evenement of de gehuurde materialen.
Art.3: Opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van
schade. Hij dient de gehuurde materialen zorgvuldig te behandelen. Schade aan materialen
wordt in rekening gebracht.
Art.4: Opdrachtgever gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden. Betalingen dienen minimaal 2
dagen voor aanvang van het programma te zijn voldaan.
Art.5: Aansprakelijkheid.
Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de opdrachtgever/huurder
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt. Indien het
gehuurde of onderdelen daarvan door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van de
opdrachtgever/huurder geheel verloren gaan of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal
de opdrachtgever/huurder aan Ultimate Adventures zijn verschuldigd een som gelijk aan de
kosten van vervanging. Ultimate Adventures is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door
welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
Art.6: Veiligheid.
Alle door Ultimate Adventures gebruikte materialen zijn voorzien van C.E normering, TUV keuring
of een certificaat van het Liftinstituut dan wel ander keurmerk. Deelnemers bepalen te allen tijde
zelf of zij aan een activiteit meedoen. Deelname is dan ook op eigen risico. Ultimate Adventures
beschikt over een veiligheidprotocol waarin alle activiteiten zijn opgenomen, inclusief een
risicoanalyse op blessures. Dit protocol ligt ter inzage.
Art.7: Verantwoordelijkheid.
Opdrachtgevers die een programma voor een groep deelnemers organiseren dienen zelf de
deelnemers aan de geplande activiteit te informeren omtrent de risico’s van het programma. Alle
gevolgen die voortkomen uit nalatigheid hiervan komt voor verantwoording van de
opdrachtgever.
Art.8: Annulering.
Programma’s kunnen maximaal 5 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Met
uitzondering van programmaonderdelen die door derden worden uitgevoerd zoals de catering,
huur accommodaties enz.
Art.9: Transportkosten.
De transportkosten bedragen € 0,60 per kilometer en komen voor rekening van de
opdrachtgever. Ultimate Adventures zal ervoor zorgdragen tijdig aanwezig te zijn doch kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden in het verkeer zoals files
of ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden.
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