
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

Definities 

1. Stichting Jachthondensport Texel (hierna te noemen Jachthondensport Texel) is 

gevestigd op Texel onder KvK nummer 81821654. 

2. Deelnemer: is degene met wie Jachthondensport Texel een overeenkomst is 

aangegaan. 

3. Partijen: Jachthondensport Texel en deelnemer samen. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, 

bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of 

namens Jachthondensport Texel. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en 

schriftelijk overeengekomen zijn. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden 

van de deelnemer of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

1. Alle prijzen die Jachthondensport Texel hanteert zijn in euro’s. 

2. Jachthondensport Texel berekent geen BTW op haar eigen (programma)onderdelen. 

3. Alle prijzen die Jachthondensport Texel hanteert voor haar diensten en producten 

staan op de website of worden tijdens het programma (onderdeel) bekend gemaakt. 

Recht op ontbinding 

1. De deelnemer heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Jachthondensport 

Texel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze 

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet 

rechtvaardigt. 

2. De bedenktijd stopt 14 dagen nadat de overeenkomst tussen partijen is gesloten. 

3. In het geval deelnemer vanwege langdurige ziekte van zichzelf en/of hond de 

overeenkomst wil ontbinden, dient er een dokters- of dierenartsverklaring te worden 

overlegd. Het betaalde bedrag zal dan na aftrek van reeds door Jachthondensport 

Texel gemaakte kosten geretourneerd worden. 

  



Gezondheid hond 

1. Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de hond op tijd de door dierenartsen 

geadviseerde inentingen heeft gekregen. 

2. In het geval de hond onverwacht loops is geworden of lichamelijk niet in orde is, dient 

de deelnemer met Jachthondensport Texel te overleggen alvorens aan de activiteiten 

deel te nemen. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

1. De deelnemer krijgt van Jachthondensport Texel per mail een factuur waarmee de 

kosten voldaan kunnen worden.  

2. Deelnemer is pas definitief ingeschreven als het volledige bedrag op de bankrekening 

van Jachthondensport Texel staat. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Jachthondensport Texel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed trainerschap uit. 

Deelname aan activiteiten 

1. Deelname aan activiteiten op de locaties is altijd op eigen risico van de deelnemer.  

2. Deelnemer dient zich te houden aan de door Jachthondensport Texel gegeven 

instructies en aanwijzingen. 

3. Medisch aandoeningen of andere lichamelijke ongemakken van voorjager en/of 

jachthond dienen altijd voorafgaande aan de activiteit ter beoordeling te worden 

gemeld bij de medewerkers van Jachthondensport Texel. 

4. Bij alle activiteiten en gebruik van de faciliteiten die door Jachthondensport Texel 

worden aangeboden dient de deelnemer gepaste kleding en schoeisel te dragen. 

5. Deelnemer dient materialen en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de 

aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Jachthondensport Texel. 

 

Informatieverstrekking door deelnemer 

1. De deelnemer geeft alle informatie die relevant zijn voor een goede uitvoering van de 

overeenkomst tijdig door aan Jachthondensport Texel. 

Intellectueel eigendom 

1. Jachthondensport Texel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder 

auteursrecht) alle schriftelijke informatie die verstrekt wordt op de website of tijdens 

het programma(onderdeel), tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 

Aansprakelijkheid 

1. Deelnemer is wettelijk verantwoordelijk voor de eigen hond. Jachthondensport Texel 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van deelnemer en zijn/haar 

hond en de gevolgen daarvan. 



2. Jachthondensport Texel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de 

deelnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid van een van de medewerkers van Jachthondensport Texel.  

3. Indien Jachthondensport Texel aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts 

aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de 

uitvoering van de overeenkomst. 

4. Jachthondensport Texel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals 

gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. 

5. Indien Jachthondensport Texel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

het bedrag dat door haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

6. Bij gebreke van een uitkering door de onder lid 4 genoemde verzekering is de 

aansprakelijkheid van Jachthondensport Texel beperkt tot het (gedeelte van) 

factuurbedrag van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. 

7. Alle afbeeldingen, foto’s, omschrijvingen op de website zijn indicatief kunnen geen 

aanleiding zijn tot een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of 

opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

1. Elk recht van de deelnemer op een schadevergoeding van Jachthondensport Texel 

vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid 

direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 

6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een 

tekortkoming van Jachthondensport Texel in de nakoming van enige verplichting ten 

aanzien van de deelnemer niet aan Jachthondensport Texel kan worden toegerekend 

in een van de wil van Jachthondensport Texel onafhankelijke situatie, waardoor de 

nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de deelnemer geheel of deels 

wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet 

van Jachthondensport Texel kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – 

gerekend: overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden en onvoorziene 

vervoersproblemen.  

Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt te 

zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in 

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Jachthondensport Texel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan 

te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde doorgevoerd worden. 

  



Overgang van rechten 

1. Rechten van de deelnemer uit de overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan 

derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Jachthondensport Texel. 

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. 


