ALGEMENE VOORWAARDEN BLEEKEMOLENS RACE PLANET
1.0 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.	Bleekemolens Race Planet, verder BRP te noemen, de volgende ondernemingen: Bleekemolen Kart & Speed Centre BV,
Bleekemolen Indoor Kart Planet BV, Bleekemolen Indoor Circuits BV, Bleekemolen Exploitatie Maatschappij BV, Exploitatie
Entertainment BV, Bleekemolen OG BV, OG Mijdrecht BV en Trade & Incentive Business Michael Bleekemolen BV e/o
gelieerde ondernemingen.
1.2. 	 afnemer: de (rechts-) persoon welke met BRP een overeenkomst heeft gesloten
1.3. deelnemer: de persoon waarop de overeenkomst aan de zijde van afnemen betrekking heeft
1.4. evenementen: de diensten, leveringen, werkzaamheden, waarop de overeenkomst betrekking hebben.
2.0 TOEPASSELIJKHEID
2.1	voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door BRP met derden worden gesloten, een en ander in de
meest ruime zin van het woord, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2	Indien BRP niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze
voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BRP het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke,
gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
3.0 OVEREENKOMSTEN
3.1	Alle met BRP gesloten overeenkomsten alsmede aanvulling daarop binden BRP eerst:
- nadat de afnemer akkoord is gegaan met de datum en tijdstip van het evenement en/of;
- nadat de afnemer de door hem verschuldigde aanbetaling conform artikel 7 van deze voorwaarden aan BRP heeft voldaan
	
en/of;
- nadat de afnemer de door BRP samengestelde duplicaatbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en geretourneerd.
3.2	BRP behoudt zich het recht voor om door een eenvoudige schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden en teruggave
te vorderen van eventueel ter beschikking gestelde zaken alsmede volledige schadevergoeding te eisen in geval de afnemer:
a. overlijdt of tot liquidatie van zijn zaken besluit;
	b. in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, dan wel beslag op bedoelde zaken
wordt gelegd;
c. onder curatele wordt gesteld;
d. zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest;
e. op het moment van sluiten van de overeenkomst de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;
	f. verwijtbaar tekortschiet bij de nakoming van de bepalingen in de met BRP gesloten overeenkomst en de daarop van
toepassing zijnde algemene voorwaarden.
3.3 	BRP behoudt zich het recht voor om in of bij haar accommodaties tegelijkertijd meerdere evenementen met meerdere
afnemers te laten plaatsvinden, een en ander voor zover de grootte van de accommodaties dit redelijkerwijs toelaten.
4.0 AANSPRAKELIJKHEID
4.1	
Iedere deelnemer betreedt op eigen risico de accommodaties (waaronder begrepen de indoor en/of outdoor circuits/banen,
alle paddocks, pitstraten en alle overige ruimtes) welke BRP gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomst.
4.2	BRP is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade aan de zijde van de deelnemer,
daaronder begrepen lichamelijk letsel en/of overige schade aan de deelnemer zelf, een en ander ongeacht de oorzaak van
schade.
4.3	BRP is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de afnemer en/of andere
deelnemers en/of deelnemer of door laatst bedoelde ingeschakelde derden.
4.4	De afnemer/deelnemer vrijwaart BRP voor aanspraken die ontstaan als gevolg van het door de afnemer/deelnemer niet
naleven van of in strijd handelen met:
- instructies van BRP.
- de ter plaatse geldende voorschriften, (huis)regels en wetten.
4.5	Indien door BRP ter beschikking gestelde zaken, naar het oordeel van BRP niet goed of niet veilig functioneren, is BRP
gerechtigd te harer keuze aan de zaken de benodigde wijzigingen aan te (laten) brengen of de zaken geheel of gedeeltelijk
te vervangen door een door BRP te bepalen gelijkwaardig alternatief. Indien de deelnemer de betreffende wijzigingen c.q.
vervanging niet toestaat, zal BRP in het geheel niet aansprakelijk zijn voor schade door deelnemer of derden geleden.
4.6	De aansprakelijkheid voor schade waarvoor BRP aangesproken zal kunnen worden, zal nimmer het verzekerde bedrag als
bedoeld in lid 8 van dit artikel te boven gaan.
4.7	Indien als gevolg van onoordeelkundig gebruik door de deelnemer de ter beschikking gestelde zaak door schade of
ontstane moeilijkheden niet meer gebruikt kan worden, dan kan de afnemer/ deelnemer geen aanspraak maken op enige
schadevergoeding danwel op teruggave van gedane betalingen.
4.8	
De door BRP aan de deelnemer ter beschikking gestelde zaak valt onder een door BRP ter zake afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering. Door deze verzekering is gedekt de schade aan de zaak door ongeval, de schade aan zaak
tengevolge van inbraak en diefstal van de gehele zaak alsmede de schade die derde lijdt, veroorzaakt door (een gebrek
aan) de zaak.
4.9	Indien BRP dat verlangd van de afnemer/deelnemer, dient er een aanvullende vrijwaring getekend te worden door alle
deelnemers en/of ouder/voogd in geval van minderjarigen.
4.10	BRP kan een deelnemer persoonlijk aansprakelijk stellen indien een voertuig (kart, quad, buggie, auto, formulewagen, enz.)
schade oploopt (opzettelijk) veroorzaakt door de deelnemer.
5.0 GARANTIE
5.1	BRP staat ervoor in dat de zaken die zij ter beschikking stelt aan de deelnemer beantwoorden aan de overeenkomst. BRP
staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
5.2	
BRP staat ervoor in dat door haar verrichte werkzaamheden en/ of geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst
en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
5.3	De verleende garantieverplichting vervalt indien de afnemer/ deelnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde
verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de overeengekomen doeleinde wordt aangewend of indien
het geleverde door de afnemer/ deelnemer op onoordeelkundige wijze is gebruikt of behandeld.
6.0 BEGELEIDER/UITSLUITING
6.1	Een door BRP daartoe aangewezen persoon (begeleider/instructeur) draagt gedurende het gehele evenement de
verantwoordelijkheid over de aan deelnemer ter beschikking gestelde zaken en heeft uiteindelijk gezag over de zaken en
de deelnemers. De begeleider kan, als hij dat noodzakelijk acht, de inhoud van het evenement of de oefeningen wijzigen,
bijvoorbeeld in geval van onverwacht externe omstandigheden of in geval van gevaar voor de veiligheid van persoon en/of
zaken.
6.2	De begeleider/instructeur heeft het recht deelnemers van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting kan plaatsvinden indien
een deelnemer:
- opgedragen regels niet naleeft;
- zich zodanig gedraagt dat dit hinder oplevert voor een goede uitvoering van het evenement;
- zijn mededeelnemers hindert of in gevaar brengt;
- moedwillig schade veroorzaakt aan de zaken en/of inventaris, andere deelnemers en/of hun persoonlijke bezittingen;
- in kennelijk staat van dronkenschap/drugsgebruik is;
- geestelijk en/of lichamelijk niet in staat is op een verantwoorde wijze deel te nemen, zulks naar oordeel van BRP.
	BRP is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt als gevolg van het feit dat hij met inachtneming van het
bovenstaande, van verdere deelneming wordt uitgesloten.
6.3	Indien de afnemer in voertuigen rijdt welke overeenkomen met auto’s (ook raceauto’s, formulewagens, personenauto’s,

sportwagens, e.d.) in de zin van de wet garandeert de afnemer dat alle deelnemers minimaal in het bezit zijn van een
rijbewijs B.
6.4	
BRP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van materiële en/of lichamelijke accidenten indien minderjarigen kinderen zich
bevinden op voertuigen. Ouders/verzorgers/begeleiders aanvaarden dit verhoogde risico.
7.0 BETALINGEN
7.1	Indien de afnemer heeft bevestigd dan dient de afnemer de eerste 50% van het geschatte totaalbedrag bij vooruitbetaling
aan BRP te voldoen binnen 8 dagen na de bevestiging/offerte en dient de afnemer de resterende 50% van het factuurbedrag
te voldoen uiterlijk op de dag waarop het evenement plaatsvindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2	Bij niet betaling conform het voorafgaande behoudt BRP zich het recht voor de boeking te annuleren en de kosten aan deze
annulering door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze overeenkomst.
7.3	Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft BRP zonder
enige ingebrekestelling het recht afnemer daarvoor een rente in rekening te brengen van 2,5% per maand. Deze rente wordt
berekend vanaf de vervaldag waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.
7.4	
Indien Opdrachtgever enige factuur van BRP niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in
verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. BRP heeft het recht om in een dergelijk geval zonder
nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
7.5	Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te
voldoen, kan BRP de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom
en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de
hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
7.6	Indien BRP de getekende bevestiging retour heeft ontvangen, is de overeenkomst bindend. Ook een mondelinge bevestiging
kan bindend zijn.
8.0 ANNULERING
8.1	BRP is bevoegd om de inhoud van een evenement te wijzigen en/of een evenement te annuleren indien er gevaar bestaat
voor de veiligheid van personen en/of zaken, zonder dat BRP verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze
annulering middellijk of onmiddellijk geleden schade aan de zijde van de afnemer.
8.2	De overeenkomst is niet bindend wanneer iemand heeft getekend die niet tekenbevoegd is. Wel is BRP gerechtigd
schadevergoeding te eisen conform de annuleringsvoorwaarden in artikel 8. Dit alles wanneer de partij, waarvoor aantal
personen handelde het evenement, geen doorgang wil verlenen.
8.3	De afnemer is gerechtigd om het in de overeenkomst genoemde aantal deelnemers aan het actieve gedeelte schriftelijk tot
5 dagen voor het evenement met 20% te verminderen zonder dat BRP het recht heeft om schadevergoeding te vorderen.
Indien de afnemer het aantal deelnemers aan het actieve gedeelte van het evenement méér dan 20% vermindert, is BRP
gerechtigd om dit deel van de deelnemers voor 100% aan de afnemer in rekening te brengen.
8.4	De afnemer is gerechtigd om het in de overeenkomst genoemde aantal deelnemers aan het actieve gedeelte schriftelijk
binnen 5 dagen voor het evenement met 10% te verminderen zonder dat BRP het recht heeft om schadevergoeding te
vorderen. Indien de afnemer het aantal deelnemers aan het actieve gedeelte van het evenement méér dan 10% vermindert,
is BRP gerechtigd om dit deel van de deelnemers voor 100% aan de afnemer in rekening te brengen.
8.5	De afnemer is gerechtigd om het aantal personen waar volgens de gesloten overeenkomst catering voor is besteld schriftelijk
tot 5 werkdagen voor het evenement te wijzigen. Daarna is het wijzigen van het aantal personen niet meer mogelijk en is
BRP gerechtigd om het volledige bedrag in rekening te brengen.
8.6	Alle schade die een gevolg is van een annulering van een (deel van de) overeenkomst (met uitzondering van de zaken
met betrekking tot de catering, zie artikel 8.4) door een afnemer kan BRP volledig in rekening brengen en BRP is in alle
gevallen gerechtigd minimaal de hieronder genoemde percentages van het totale factuurbedrag bij vorenbedoelde annulering
in rekening te brengen:
* meer dan 4 weken voorafgaand aan het evenement: 0%
* binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement: 10%
* binnen 3 weken voorafgaand aan het evenement: 20%
* binnen 2 weken voorafgaand aan het evenement: 30%
* binnen 1 week voorafgaand aan het evenement: 50%
* op de dag van het evenement: 100%
8.7	Producten die specifiek voor de afnemer zijn ingekocht en/of besteld en/of zaken die zijn voorzien van branding van de
afnemer dienen te allen tijde afgenomen te worden van BRP.
9.0 KLACHTEN
9.1	Klachten over door BRP verleende diensten, verrichte werkzaamheden, ter beschikking gestelde zaken en/of ter beschikking
gestelde zaken, dienen binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Wanneer klachten later worden ontvangen
wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.2	Klachten over de door BRP uitgeschreven facturen dienen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk
gemeld te worden. Indien er niet binnen deze termijn gereageerd wordt, wordt de afnemer geacht de factuur te hebben
goedgekeurd.
10.0 VERPLICHTINGEN AFNEMER/DEELNEMER
10.1	De deelnemer zal BRP steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke BRP noodzakelijk of
nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
10.2	De deelnemer verplicht zich:
- de ter beschikking gestelde za(a)k(en) als een goed huisvader te behandelen
- te houden aan de voorschriften van BRP
10.3	De organisator, coördinator en/of contactpersoon van de groep zal zijn gasten, relaties, personeel enz. wijzen op de gevaren
van motorische sporten en kennis laten nemen van deze voorwaarden. Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden kan de
tegenpartij u aansprakelijk stellen. Onze voertuigen zijn niet verzekerd overeenkomstig W.A.M.
11.0 OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de
overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door BRP niet vermeden kan worden en zij niet
op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening moet komen.
11.2 In geval van overmacht, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, waardoor BRP niet (tijdig) in staat is de overeenkomst
na te komen of de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
BRP in dat geval tot enig schadevergoeding of boete gehouden is.
11.3	Indien en voor zover BRP haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de afnemer de daarmede
overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door BRP aan de afnemer worden terugbetaald.
12.0 GESCHILLEN
12.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten aangegaan met BRP is het Nederlandse Recht van toepassing.
12.2	
Voor zover geschillen vallen onder de absolute competentie van de arrondissementsrechtbank, is uitsluitend de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd om dit geschil kennis te nemen.
12.3	Het in de leden 1 en 2 van dit artikel gestelde is ook van toepassing indien de afnemer in het buitenland gevestigd is en
een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. BRP behoudt zich het recht voor een geschil met
een buitenlandse afnemer te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
12.4	Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2011 en vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

