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Algemene Voorwaarden 
 

Artikel 1. Definities 

a. De organisatie: Jaarmarktcommissie Harmonie Eendracht Meijel 

b. Deelnemer: de personen die ingeschreven zijn voor de deelname aan happen en trappen. 

c. Horeca: de deelnemende horecabedrijven 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Jaarmarktcommissie Harmonie Eendracht 

Meijel (hierna ‘de organisatie’) en de deelnemer aan de happen en trappen fietstocht (hierna ‘deelnemer’) 

gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, behoudens en voor zover daarvan in de onderliggende 

overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken of voor zover afzonderlijk schriftelijk tussen de organisatie en 

deelnemer is overeengekomen. 

2. De deelnemer verbindt zich jegens de organisatie alsook tegenover de hiervoor bedoelde horeca en derden 

om zich aan de betreffende algemene voorwaarden te houden. 

3. Bepalingen in de overeenkomst zelf gaan voor op de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, 

mits zulks uitdrukkelijk uit de aard van de betrokken bepalingen blijkt. In geval van onduidelijkheid of 

verschil van inzicht over de betekenis van een contractuele bepaling dient die bepaling naar redelijkheid te 

worden uitgelegd, met inachtneming van de strekking en inhoud van de onderhavige algemene 

voorwaarden. Bij eventuele overige onduidelijkheden zijn de onderhavige algemene voorwaarden alsook de 

strekking daarvan leidinggevend en vervolgens de informatie die door de organisatie op of via haar website 

ter beschikking is gesteld. 

 

Artikel 3. Prestatie organisatie 

1. De prestatie waartoe de organisatie zich tegenover een deelnemer verbindt, is beperkt tot: 

2. het, op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats, ter beschikking stellen aan de deelnemer van 

een routebeschrijving van de door de deelnemer gekozen fietstocht. 

3. en het aanbieden van gerechten bij de horeca waar deelnemers onderweg tijdens de fietstocht en langs de 

route in overeenstemming met de gekozen route en in overeenstemming met het gekozen aanbod van de 

organisatie gerechten kunnen nuttigen die in de totale door de organisatie in rekening gebrachte prijs zijn 

inbegrepen. 

 

Artikel 4. Boekingen en prijs 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden de genoemden of afgesproken prijzen per 

persoon en inclusief btw. 

2. De deelnemer kan pas rechten aan een boeking ontlenen indien de organisatie binnen de door de 

organisatie vastgestelde termijn de totale door de deelnemer verschuldigde som van de prijs heeft 

ontvangen. 

3. Indien niet c.q. niet tijdig aan de voorwaarden uit lid 2 van dit artikel is voldaan, vervalt de boeking. De 

deelnemer kan dan geen enkel recht jegens de organisatie geldend maken. De deelnemer is in dat geval 

desalniettemin gehouden de overeengekomen prijs aan de organisatie te betalen. 

4. De organisatie heeft het recht om vanwege haar moverende redenen de fietstocht te annuleren in welk 

geval de deelnemer recht heeft op restitutie van de eventueel reeds betaalde prijs. 

 

Artikel 5. Fietsroute 

1. De door de organisatie aangeboden routes zijn zorgvuldig samengesteld. De organisatie kan evenwel niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de route of routebeschrijving, welke 

bijvoorbeeld zouden kunnen optreden door wijzigingen in het fiets-, wandel of wegennet. Evenmin kan de 

organisatie verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor afsluitingen, omleidingen, 
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wegwerkzaamheden en dergelijke die een andere route dan de oorspronkelijk aangegeven route nodig 

maken of tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk aangegeven route niet of moeilijk kan worden gevolgd. 

2. De organisatie heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma, de route en de horeca. 

Indien om welke reden dan ook één of meer van deze aspecten niet kunnen worden uitgevoerd op de 

locatie of op de wijze als door de organisatie was gepland, zal de organisatie zich inspannen een 

gelijkwaardig alternatief te verzorgen. De meerkosten daarvan (met een maximum van 10% van de totale 

prijs) kunnen door de organisatie in rekening van de deelnemer worden gebracht. 

3. De organisatie is niet aansprakelijk noch tot restitutie verplicht indien aan de route en/of het nuttigen van de 

aangeboden gerechten door omstandigheden die niet in haar macht liggen (zoals, zonder uitputtend te zijn: 

overheidsvoorschriften, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, ziekte van de deelnemer of 

deelnemers of van betrokken derden, stakingen, wanprestatie van derden etc.), niet of niet volledig c.q. niet 

ongewijzigd uitvoering kan worden gegeven, dan wel indien de deelnemer om welke reden ook enigerlei 

vorm van overlast ondervindt. 

 

Artikel 6. Voorschriften 

1. De deelnemer houdt zich aan de voorschriften van de (centrale en decentrale) overheden wier gebieden 

tijdens de fietstocht worden aangedaan, waaronder verkeersvoorschriften. 

2. De deelnemer houdt zich aan de instructies en (gebruiks-)voorschriften van de organisatie en van derden, 

waaronder die van de horeca, welke worden gegeven of zijn opgesteld in verband met een veilige of goede 

uitvoering van de overeenkomst of overeenkomsten. 

3. De eventuele nadelige gevolgen van het niet-nakomen van de geldende voorschriften (zoals, zonder 

uitputtend te zijn, boetes, schade etc.) komen voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer 

vrijwaart de organisatie voor de eventuele nadelige gevolgen. In geen geval heeft de deelnemer recht op 

restitutie van de prijs. 

 

Artikel 7. Vrijwaring 

1. De deelnemer die tijdens de fietstocht of zijn verblijf in een of in of bij een andere geplande gelegenheid 

schade heeft veroorzaakt, welke dan ook, (m.u.v. schade veroorzaakt door gerechten), waarvoor de 

organisatie door een derde aansprakelijk wordt gehouden, vrijwaart de organisatie voor die schade. 

2. De deelnemer die de overeenkomst met de organisatie mede ten behoeve van andere deelnemers heeft 

gesloten garandeert dat ook de andere deelnemers de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van 

de organisatie en van eventueel tijdens de fietstocht bezochte horeca en andere derden erkennen en hij 

vrijwaart de organisatie voor alle eventuele aansprakelijkheid die hetgeen in deze algemene voorwaarden is 

neergelegd te boven gaat. 

 

Artikel 8. Annulering 

1. Na reservering is er een voor de deelnemer bindende overeenkomst met de organisatie tot stand gekomen. 

2. Bij annulering is er een mogelijkheid tot restitutie van de prijs. Voorwaarde hiervoor is dat de annulering 

uiterlijk maandag 26 juli 2021 wordt doorgegeven. 

3. Wijzigingen van starttijd of route kunnen tot uiterlijk maandag 26 juli 2021 worden doorgegeven. Daarna 

kan wijziging van starttijd alleen nog op basis van beschikbaarheid na uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de organisatie. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid deelnemer 

1. De deelnemer dient alle voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en de door de organisatie 

aangebrachte horeca en overige derden, alsmede de ter plaatse geldende voorschriften na te leven. 

2. De deelnemer ontvangt van de organisatie een routebeschrijving en eventuele accessoires. De deelnemer 

levert na de wandeltocht de routebeschrijving en de accessoires in bij het startpunt of bij het restaurant 

waar het dessert genuttigd wordt.  

3. Alle schade, overlast en overtredingen veroorzaakt door de deelnemer komen voor rekening en risico van de 

deelnemer. 
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4. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade toegebracht aan door hem gehuurde c.q. gebruikte 

materialen en/of schade aan (materialen van) mededeelnemers of andere derden. 

5. Indien een deelnemer in strijd handelt met instructies of voorschriften die in verband met de veiligheid of 

een goed verloop van de wandeltocht worden gegeven, is de organisatie gerechtigd de reisdeelnemer van 

verdere deelname aan de toch uit te sluiten zonder tot enigerlei schadevergoeding of tot restitutie van de 

prijs gehouden te zijn. 

6. De deelnemer die de fietstocht heeft geboekt, is ook voor andere deelnemers die door hem zijn aangemeld 

hoofdelijk aansprakelijk. 

 

Artikel 10 Wet Bescherming Persoonsgegevens 

1. De organisatie gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemer teneinde de overeenkomst deugdelijk te 

kunnen uitvoeren. In dat verband zal de organisatie de persoonsgegevens aan derden, die bij de uitvoering 

van de overeenkomst met de organisatie betrokken zijn, ter beschikking stellen. 

2. De organisatie bewaart de persoonsgegevens van de deelnemer en gebruikt deze tevens voor marketing- en 

communicatiedoeleinden. Indien de deelnemer dit gebruik niet wenselijk acht, kan hij de organisatie 

schriftelijk verzoeken om hem uit de database van de organisatie te verwijderen, aan welk verzoek de 

organisatie gehoor zal geven. 

3. Het gebruik van het adressenbestand van de organisatie gebeurt conform de richtlijnen van het College 

Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenregeling 

1. Indien een geschil ontstaan over de interpretatie van de algemene voorwaarden, is allereerst de informatie 

op de website www.jaarmarktmeijel.nl leidend om het geschil op te lossen. 

2. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

3. Op de overeenkomsten die de organisatie namens een deelnemer met de horeca of een andere derde sluit 

en op overeenkomsten die door bemiddeling van de organisatie tussen de deelnemer en een horeca of een 

andere derden tot stand komen, is Nederlands recht van toepassing. 

4. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.  


