
 

Algemene huur- en deelnamevoorwaarden 

M2e outdoor, gevestigd te Nistelrode, van Binsbergenstraat 6, 5388 AL. Ingeschreven in het 

handelsregister van de kamer van koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 

17.23.01.65. Deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Niet zwemmers dienen 

een zwemvest te dragen tijdens de water activiteiten. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen 

slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers. 

Begrippen huurder en verhuurder. Verhuurder: M2e outdoor, of een door hem als zodanig 

aangewezen persoon. 

Huurder: 
Iedere persoon die met verhuurder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan 

ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder 

en/of woordvoerder aangemerkt als huurder. 

Overeenkomst 
Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide 

gevallen bindend. 

Verhuurder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer 

huurder expliciet hierom vraagt. 

Betaling 
Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij 

bevestiging van de boeking, doch uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van 

de overeenkomst. 

Wanneer binnen 8 weken voorafgaand aan de overeenkomst wordt geboekt, dient het 

overeengekomen bedrag binnen 8 dagen te worden voldaan, en in elk geval voorafgaand aan 

de activiteit. 

Waarborgsom 
Verhuurder kan van huurder een waarborgsom vragen, van een door verhuurder vast te stellen 

bedrag, met een maximum van de waarde van het ter beschikking te stellen materiaal. 

Annulering 
Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook - is huurder de volgende 

bedragen verschuldigd aan verhuurder, direct te voldoen: 

- Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de activiteit: 25 % van het totaalbedrag. 

- Bij annulering van 29 tot en met 2 dagen voorafgaand aan de activiteit: 50 % van het 

  totaalbedrag. 

- Bij annulering op 1 dag voorafgaand aan de activiteit of op de dag van de  

  activiteit: 100 % van het totaalbedrag. 

Een overeenkomst is geannuleerd op het moment dat een schrijven op dat gebied is ontvangen 

op het adres van verhuurder. 

In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot 

betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf. 



 

 

Aansprakelijkheid verhuurder 
M2e outdoor is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit 

voorvloeiende verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de overige artikelen. 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor benodigde vergunningen, indien de activiteit plaatsvindt 

op een niet regelmatig door verhuurder bezochte plek. Dit ter beoordeling aan verhuurder. 

Indien verhuurder dergelijke vergunningen aanvraagt, dienen kosten te worden vergoed. 

Verplichtingen M2e outdoor 
M2e outdoor is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en 

datum. 

Aansprakelijkheid huurder 
Ieder neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor 

schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Huurder is 

aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van 

de overeenkomst. Huurder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde. 

Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door verhuurder in 

rekening gebracht -waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding 

voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten. 

Verzekering 
Huurder is gehouden zich passend te verzekeren. Huurder dient zich te realiseren dat de 

dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade 

aan of verlies van gehuurd materiaal. 

Verhuurder is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt 

gebruikelijk is. 

Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door huurder is dus altijd VOOR EIGEN RISICO. 

Kennelijke fouten 
Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma's, prijslijsten of overeenkomsten, 

zijn niet bindend voor verhuurder. 

Geldigheid Algemene Huur- en Deelnamevoorwaarden 
Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot 

stand is gekomen. Huurder en verhuurder aanvaarden dan automatisch deze voorwaarden. 

Beeldmateriaal, Social media en promotie  
Alle vormen van beeldmateriaal gemaakt tijdens activiteiten georganiseerd of begeleid door 

verhuurder mogen gebruikt worden voor promotie doeleinde. Daaronder vallen ook de publicaties op 

social media en website. Bezwaar kan kenbaar gemaakt worden aan de aanwezige instructeur(s) en zal 

ten alle tijden gehonoreerd worden.  
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