Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle boekingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle lesaanbiedingen van Surfers Paradise zijn vrijblijvend en Surfers Paradise behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Tijdens de online reservatie dient u gebruik te maken van de correcte gegevens. Indien
gegevens niet correct zijn, verhinderd dit een vlotte communicatie tussen de klant en Surfers
Paradise.

3. Communicatie
3.1. Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten
gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen u en Surfers Paradise, dan wel tussen Surfers Paradise en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen u en Surfers Paradise, is Surfers Paradise niet
aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Surfers
Paradise.

4. Prijzen en betalingen
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij
anders vermeld.
4.2. Na een reservatie van een les dient er onmiddellijk betaald te worden aan de hand van
een online betalingssysteem.
4.3. Het online betalingssysteem stort de betaling rechtstreeks door naar Surfers Paradise
die de activiteit organiseert.
4.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Surfers Paradise gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten
op te schorten, dan wel te ontbinden.

5. Annulering
5.1. Als een les niet kan doorgaan door overmacht (bv. ongeschikte
weersomstandigheden) dan heeft u de mogelijkheid, na gemeenschappelijk overleg, om de
les te verplaatsen zonder enige meerkosten. Dit gebeurt aan de hand van een
code. Het betaalde bedrag wordt niet teruggestort. Maar blijft behouden voor de volgende
les of een andere activiteit op Surfers Paradise.
5.2. Indien u niet komt opdagen tijdens de geplande les, verliest u het totale bedrag.
5.3. Indien u de les wil verplaatsen vanwege privé redenen moet dit ten laatste 2 dagen voor
de activiteit gebeuren.

6. Materiaalschade
6.1. Het gebruikte materiaal dient altijd met zorg behandeld te worden. Indien materiaal
beschadigd wordt, kan Surfers Paradise een financiële vergoeding vragen, equivalent aan de
kostprijs van het materiaal.

7. Activiteit
7.1. De deelnemer verbindt zich ertoe om bij de activiteit waarvoor ingeschreven is, de
richtlijnen van de instructeur te respecteren en op te volgen.
7.2. De deelnemer is zich bewust van het risico van de activiteit. Indien er medische
gebreken zijn, dient de deelnemer deze te melden voor de start van de activiteit.
7.3. De deelnemer moet voldoende zelfredzaam zijn in het water en beschikken over een
zwembrevet van minstens 50 meter.
7.4. De deelnemer dient te handelen op eigen verantwoordelijkheid en zelf aansprakelijk te
zijn voor enige persoonlijke ongevallen. Alsook lichamelijke en/of materiële schade
veroorzaakt aan derden.

8. Verzekering
8.1. Surfers Paradise kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige opgelopen
persoonlijke en/of materiële schade.
8.2. Leden van Surfers Paradise zijn verzekerd voor de lessen indien zij over een ‘WWSV
Watersportverzekering’ beschikken. Niet-leden zijn niet in het bezit van deze ‘WWSVwatersportverzekering’ en bijgevolg niet verzekerd tijdens de lesactiviteit, maar kunnen
tegen een kleine meer prijs een dagverzekering afsluiten. Dagverzekering golfsurfen/
windsurfen/ SUP / kitesurfen: €4

9. Verklaring van afstand van veiligheid
9.1 Aan het gebruik van de Producten kan een zeker risico verbonden zijn, met inbegrip
van het risico van verwonding of overlijden van u of een andere persoon die de Producten
gebruikt.

9.2 Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten zo veilig
mogelijk zijn, en dat te allen tijde duidelijke, actuele instructies voor gebruik en verzorging
van de Producten aan onze gebruikers worden verstrekt. Door de Producten te allen tijde te
gebruiken in overeenstemming met alle instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en
andere materialen wordt het risico op schade voor u en voor eenieder die de Producten
samen met u gebruikt, aanzienlijk verminderd. Wij raden u aan kennis te nemen van alle
instructie- en veiligheidsmaterialen.

9.3 U erkent en stemt ermee in dat u de Producten vrijelijk, vrijwillig en absoluut op eigen
risico gebruikt en met volledige kennis van de aard en omvang van alle risico's die het gebruik
van de Producten met zich meebrengt.

9.4 Voorts erkent u en stemt u ermee in dat het, gezien de aard van de activiteiten die met
de Producten gepaard gaan, voor ons onredelijk zou zijn om op elke wijze verantwoordelijk
te zijn voor enig letsel bij u of enige andere persoon die de Producten gebruikt, met inbegrip
van het overlijden van u of enige andere persoon die de Producten gebruikt. Voor zover
wettelijk toegestaan doet u afstand van al uw wettelijke vorderingsrechten tegen ons en stelt
u ons volledig schadeloos voor enig verlies, schade, letsel of overlijden voortvloeiend uit of in
verband met uw gebruik van de Producten, of het gebruik van de Producten door enig ander
persoon. Deze afstandsverklaring omvat (zonder beperking) elk recht dat u of een andere
persoon zou kunnen ontlenen aan onze aansprakelijkheid voor een nalatige of onrechtmatige
handeling of nalatigheid, ons plichtsverzuim, of contractbreuk of schending van een
wettelijke plicht door ons, onze directeuren, werknemers of agenten.

9.5 Deze afstandsverklaring is bindend voor u, en uw uitvoerders, uw wettelijke persoonlijke
vertegenwoordiger en uw nalatenschap, en wij zullen vertrouwen op deze
afstandsverklaring.

