
 

 

 
 
 
 

 
Algemene Voorwaarden       
van opleidingsinstituut SF Training Facilities, kantoorhoudende te Emmer Compascuum, 
hierna te noemen SF. 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden word de volgende begrippen gehanteerd: 
1. Activiteit: alle activiteiten die door SF ten behoeve van opdrachtgever worden 
georganiseerd of aangeboden, waaronder trainingen, cursussen, opleidingen, recreatieve en 
sportieve activiteiten, inclusief verstrekking van maaltijden en logies en terbeschikkingstelling 
van voorzieningen, hulpmiddelen en materiaal. Een activiteit kan uit een combinatie van 
verschillende activiteiten bestaan. 
2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een 
activiteit van SF. 
3.  Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel 
ten behoeve van een of meer derden een overeenkomst sluit met SF of op een andere 
manier gebruik maakt van de diensten of activiteiten van SF. 
4.  SF: SF Training Facilities, opdrachtnemer en de gebruiker van deze voorwaarden.
   
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van SF en iedere  
overeenkomst tussen SF en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze 
voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een bepaling 
van deze voorwaarden – om welke reden dan ook – niet geldig is, zullen partijen in overleg 
een vervangende bepaling vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke 
bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van toepassing 
uitgesloten.  
 
 
Artikel 3. Offertes en de totstandkoming van de overeenkomst 
1. Offertes van SF zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. 
2. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
3. De overeenkomst tussen SF en opdrachtgever komt tot stand door acceptatie van  
de offerte van SF door opdrachtgever.  
  
 
Artikel 4. Informatieplicht opdrachtgever 
1. Opdrachtgever verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de  
moeilijkheidsgraad van de activiteit en de aan de activiteit verbonden risico’s en SF voor het 
uitbrengen van de offerte te hebben geïnformeerd over alle relevante psychische, medische 
en conditionele bijzonderheden van de deelnemers. Voorts verklaart opdrachtgever 
deelnemers psychisch, medisch en conditioneel in staat te achten om aan de activiteit deel 
te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SF aangeeft dat deze  
noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SF worden verstrekt. 
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens als bedoeld  
in de vorige leden niet of niet tijdig aan SF zijn verstrekt, heeft SF het recht de kosten die 
daaruit voortvloeien bij opdrachtgever in rekening te brengen, de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of de activiteit te beëindigen. In geval van opschorting komen 
de kosten die uit de vertraging voortvloeien voor rekening van opdrachtgever. In geval van 
beëindiging van de activiteit heeft opdrachtgever geen recht op restitutie.  
 
 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. SF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, een en ander ter beoordeling 
van SF, kan SF voor de uitvoering van overeenkomst gebruik maken van derden. 
3.  Opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht gedurende de activiteit de instructies van 
SF (almede door SF ingeschakelde derden) op te volgen. Opdrachtgever is verplicht 
deelnemers te instrueren deze instructies op te volgen. 
4. SF is gerechtigd een deelnemer van (verdere) deelname aan een activiteit uit te 
sluiten, indien de betrokken deelnemer naar het oordeel van SF niet in staat is aan de 
activiteit deel te nemen zonder zichzelf of een ander in gevaar te brengen, zich schuldig 
maakt aan wangedrag of op een andere manier hinder of overlast veroorzaakt.  
5.  SF kan deelnemers voorafgaand aan een activiteit verzoeken een verklaring te 
ondertekenen met betrekking tot de risico’s die aan de activiteit verbonden zijn. SF kan 
deelnemers die niet bereid zijn de verklaring te ondertekenen van deelname aan de activiteit 
uitsluiten.   
6.  In de in lid 4 en lid 5 bedoelde gevallen bestaat geen recht op restitutie. Alle kosten 
als gevolg van het niet-naleven van instructies van SF door opdrachtgever of deelnemers 
zijn voor rekening van opdrachtgever.  
 
 
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
1. Tot 60 dagen voor aanvang van de activiteit kan opdrachtgever het aantal 
deelnemers wijzigen. Indien een prijs per deelnemer is overeengekomen, worden tijdig 
doorgegeven wijzigingen verrekend. Opdrachtgever dient ten minste de prijs voor het 
minimumaantal deelnemers te vergoeden.  
2. In alle overige gevallen kunnen wijzigingen alleen schriftelijk worden  
overeengekomen. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor 
een goede uitvoering van de overeenkomst een wijziging van de activiteit noodzakelijk is, 
treden partijen in overleg om de overeenkomst aan te passen. 
3. Door opdrachtgever gewenste wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de prijs. 
 
 
Artikel 7. Geheimhouding 
1.  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Artikel 8. Intellectuele eigendom 
1. De overeenkomst houdt geen overdracht in van rechten van intellectuele eigendom 
aan opdrachtgever.  
2. Alle door SF aan opdrachtgever en deelnemers verstrekte gegevens, zoals 
draaiboeken, tochten, digitale bestanden, materialen en les- en cursusmateriaal zijn 
uitsluitend bestemd te worden gebruikt door deelnemers voor deelname aan de activiteit en 
mogen niet door opdrachtgever of deelnemers zonder voorafgaande toestemming van SF 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
 
 
Artikel 9. Annulering 
1. Opdrachtgever kan de activiteit tot 60 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. 
2. Bij annulering door opdrachtgever minder dan 60 dagen voor aanvang van de  
activiteit – om welke reden dan ook – is opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd. 
3. Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van  
beroep of bedrijf zijn in afwijking van het vorige lid art. 7:406 en art. 7:411 BW van 
toepassing. 
 
 
Artikel 10. Klachten 
1. Opdrachtgever is op straffe van verval van recht gehouden klachten onverwijld en in 
ieder geval binnen 7 dagen na de betreffende gebeurtenis schriftelijk bij SF te melden. 
2. Indien een klacht gegrond is, treedt SF in overleg met opdrachtgever en verhelpt de 
klacht, tenzij dit niet mogelijk of zinvol is. 
3. Indien het verhelpen van de klacht niet mogelijk of zinvol is, is SF aansprakelijk binnen 
de in artikel 12 genoemde grenzen. 
  
 
Artikel 11. Betaling 
1. Tenzij anders aangegeven, geschiedt betaling na de activiteit. Indien een activiteit  
meerdere dagen beslaat, is SF gerechtigd na elke dag waarop een gedeelte van de activiteit 
heeft plaatsgevonden een evenredig deel van de prijs bij opdrachtgever in rekening te 
brengen.  
2. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is fataal, zodat  
opdrachtgever bij niet-tijdige betaling zonder ingebrekestelling in verzuim is. 
3. Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle  
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De 
hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald aan de hand van het Besluit 
vergoeding buitengerechtelijke kosten zoals dit besluit luidde ten tijde van de totstandkoming 
van de overeenkomst. 
 
 
Artikel 12. Risico en aansprakelijkheid 
1. Deelname aan een activiteit is voor eigen risico van opdrachtgever en  
deelnemers. SF niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of deelnemers lijden als 
gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de activiteit, tenzij en voor zover uitsluiting van 
aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Opdrachtgever vrijwaart SF voor 
eventuele aanspraken van deelnemers. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit een gebeurtenis voordoet die tot  
aansprakelijkheid van SF leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de 
door SF gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 
3. SF is in elk geval niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door 
verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever.  
3.  Opdrachtgever draagt zorg voor afdoende verzekering voor zichzelf en voor 
deelnemers tegen schade die tijdens een activiteit kan ontstaan. SF is in elk geval niet 
aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een 
door opdrachtgever of deelnemer afgesloten verzekering. 
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door een deelnemer wordt 
toegebracht aan SF, waaronder schade aan eigendommen van SF.  
 
 
Artikel 13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 
1. De rechter in de woonplaats van SF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te  
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. SF is bevoegd opdrachtgever te dagvaarden 
voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
2. Op de overeenkomst tussen SF en opdrachtgever is het Nederlands recht van  
toepassing. 
 
 
Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden 
1. SF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Tenzij opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van 
beroep of bedrijf, gelden wijzigingen ook voor reeds gesloten overeenkomsten met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
 
 
 
  
 
 
 
 


