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Algemene voorwaarden Room
Escape Maastricht VOF (waaronder
Room Escape Maastricht, Room
Escape Heerlen, VR Maastricht,
Groetjes Uit)
Deze voorwaarden treden in werking
per 1 augustus 2014, voor
overeenkomsten die op of na die
datum gesloten zijn.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen Room
Escape Maastricht VOF, gevestigd te
Lage Frontweg 2a, 6219 PD
Maastricht, hierna te noemen:
“ondernemer”, en een contractant
waarop de ondernemer deze
voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan
van de overeenkomst bekend bij beide
partijen. De contractant aanvaardt de
toepasselijkheid van deze
voorwaarden door het aangaan van
een overeenkomst met de
ondernemer of het feitelijk deelnemen
aan een activiteit of door het betalen
van de overeengekomen prijs dan wel
een deel hiervan.
3.De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op
overeenkomsten met de ondernemer,
voor de uitvoering waarvan door de
ondernemer derden dienen te worden
betrokken.
4.Indien één of meerdere bepalingen
in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
5.Indien de ondernemer niet steeds
strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat de ondernemer
in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de

stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
6.De algemene voorwaarden van de
ondernemer prevaleren boven de
algemene voorwaarden van de
contractant.
7.De ondernemer is alleen gebonden
aan de overeenkomst en/of
wijzigingen daarvan en/of aanvullingen
daarop, als de contractant deze
schriftelijk heeft geaccepteerd.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van de
ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in
de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan
aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2.De ondernemer kan niet aan zijn
offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.Indien de aanvaarding (al dan niet
op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is de
ondernemer daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij de
ondernemer anders aangeeft.
4.Een samengestelde prijsopgave
verplicht de ondernemer niet tot het
verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige offertes.
Artikel 3. Betaling
1.De contractant dient de betalingen in
euro’s te verrichten, met inachtneming
van de afgesproken termijnen door de
onderneming, tenzij anders is
overeengekomen en schriftelijk is
vastgelegd.
2.Indien de contractant, ondanks
voorafgaande schriftelijke aanmaning,
zijn betalingsverplichting binnen een
termijn van twee weken na de
schriftelijke aanmaning niet of niet
behoorlijk nakomt, heeft de

ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen, onverminderd
het recht van de ondernemer op
volledige betaling van de
overeengekomen prijs.
3.Indien de ondernemer op de dag
van aanvang van de activiteit niet in
het bezit is van het totale
verschuldigde bedrag, tenzij anders
schriftelijk overeen gekomen, is hij
gerechtigd de deelnemer de deelname
aan de activiteit te ontzeggen,
onverminderd het recht van de
ondernemer op volledige betaling van
de overeengekomen prijs.
4.De door de ondernemer in
redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten na een
ingebrekestelling komen ten laste van
de contractant. Indien het totale
bedrag niet tijdig is voldaan, zal na
schriftelijke sommatie het wettelijk
vastgestelde rentepercentage over het
nog openstaande bedrag in rekening
worden gebracht.
5.Het recht van de contractant om zijn
vorderingen op de ondernemer te
verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten
tenzij de ondernemer in staat van
faillissement geraakt.
6.De volledige vordering tot betaling is
onmiddellijk opeisbaar indien:
a. Een betalingstermijn is
overschreden
b. De contractant failliet is, of in
surseance van betaling is
c. De contractant of diens bedrijf wordt
ontbonden
d. De contractant als natuurlijk
persoon onder curatele wordt gesteld
of overlijdt.
Artikel 4. Prijswijziging
1.Indien na vaststelling van de
overeengekomen prijs, door een
lastenverzwaring aan de zijde van de
ondernemer, extra kosten ontstaan als
gevolg van een wijziging van lasten
en/of heffingen die direct de activiteit
of op de deelnemer en/of contractant
betrekking hebben, kunnen deze aan
de contractant worden doorberekend,
ook na de afsluiting van de
overeenkomst.
Artikel 5. Annulering
1.Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen
voorafgaand aan de activiteit.
2.Bij annulering tot 3 dagen
voorafgaand aan de activiteit wordt
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25% van het gefactureerde bedrag in
rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 3 dagen
voorafgaand aan de activiteit wordt
50% van het gefactureerde bedrag in
rekening gebracht.
4.Als de contractant op de dag van de
activiteit annuleert, of niet present is
op de afgesproken dag en tijd zal de
contractant in alle gevallen verplicht
zijn 100% van het gefactureerde
bedrag te betalen.
Artikel 6. Wijziging van de
overeenkomst
1.Indien de ondernemer overgaat tot
wijziging van de overeenkomst zal hij
de contractant een alternatief
aanbieden. Indien de contractant dit
alternatief afwijst dan dient hij dit
onverwijld aan de ondernemer te
melden. De contractant heeft in dit
geval recht op volledige restitutie van
reeds betaalde gelden welke
betrekking hebben op de niet-genoten
onderdelen van de activiteit.
2.De contractant heeft tot 3 dagen
voor de activiteit de tijd om wijzigingen
betreft het aantal deelnemers door te
geven. Blijkt ten tijde van de activiteit
dat er minder deelnemers zijn dan is
overeengekomen, dan dient voor deze
deelnemers toch het volledige bedrag
betaald te worden.
Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de
overeenkomst
1.De ondernemer heeft het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel op te zeggen in
geval van gewichtige omstandigheden
die onvoorzien en niet te verhelpen of

te vermijden zijn, zoals bijvoorbeeld
weersomstandigheden, algemene
stakingen etc. De ondernemer is
verplicht de contractant onverwijld en
met opgaaf van redenen van de
opzegging op de hoogte te stellen.
2.Indien de nakoming blijvend
onmogelijk wordt kan de
overeenkomst worden ontbonden voor
dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat
geval recht op vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding geleden
schade.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.De ondernemer is niet aansprakelijk
voor een ongeval, diefstal of schade
tenzij dit het gevolg is van een
tekortkoming die aan de ondernemer
is toe te rekenen.
2.De ondernemer is niet aansprakelijk
voor gevolgen van extreme
weersinvloeden of andere vormen van
overmacht.
3.De contractant is jegens de
ondernemer aansprakelijk voor
schade die is veroorzaakt door het
doen of (na)laten van de deelnemer
voor zover het gaat om schade die
aan deze kan worden toegerekend.
4.De ondernemer is uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade.
5.Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van de ondernemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan de ondernemer
toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade,
voor zover de contractant aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene
voorwaarden. De ondernemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
Artikel 9. Toepasselijk recht en
geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
de ondernemer partij is, is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De rechter in de vestigingsplaats
van de ondernemer is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft de
ondernemer het recht het geschil voor
te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op
de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te
beslechten.

