
ALIVE SPORT FISHING ADVENTURES 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden  
 
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Alive Sport Fishing Adventures, kamer van 
koophandelnummer 67883168, gevestigd en kantoor houdende te Tilburg aan Catamaranstraat 30, 
5017 LK Tilburg (hierna te noemen ALIVE). 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door ALIVE worden 
aangeboden. 
 
Onder ‘deelnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan een of 
meer activiteiten wenst deel te nemen, dan wel  waarvan diens deelname door ons is bevestigd. 
 
DIENSTEN ALIVE 
ALIVE levert diensten op het gebied van (sport)vis excursies / trips met een sportief karakter, waarbij 
zij deelnemers ondersteunt in het op verantwoorde wijze opdoen van de nodige (technische) kennis 
en vaardigheden op sportvis / hengelsport gebied. De doelstelling hierbij is dat deelnemers door het 
volgen van dergelijke trips later zelfstandig dergelijke trips kunnen ondernemen. De trips kenmerken 
zich door het avontuurlijke karakter, pionieren, soms onverwachte gebeurtenissen,  
 
VOORWAARDEN 
ALIVE gaat er vanuit dat de deelnemers aan het arrangement begrijpen wat het betekent om een 
avontuurlijke pioniertrip te ondernemen. Informatie daarover wordt via de website van ALIVE 
(www.alivesportfishing.com) verstrekt. Wanneer daar onduidelijkheden over zijn verwacht ALIVE van 
deelnemers dat zij daar vragen over stellen.  
 
Aanvullende zaken op deze algemene leveringsvoorwaarden worden op de website van Alive 
vermeld. Deelnemers worden geacht zich hiervan op de hoogte te stellen. 
 
VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
ALIVE erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd voor bij hem bekende informatie 
aangaande de deelnemer, die niet direct samenhangt met de deelnemer overeengekomen diensten 
en leveringen. Van de vertrouwelijke informatie zullen geen mededelingen aan derden, zowel 
mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijk 
vooraf gaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij. Uitzondering hierop worden 
gevormd door eventueel opgelegde verplichtingen voortvloeiend uit hogere wet- en regelgeving. 
 
MEDIA UITINGEN DOOR ALIVE 
ALIVE verleent diensten en producten in de openbare ruimte en aan diverse personen en 
organisaties. ALIVE dankt haar bekendheid en de toestroom van klanten aan het direct en via 
relevante openbare en besloten (digitale) media kunnen berichten over haar aanbod, over behaalde 
successen en over de actualiteit. Deelnemers aan activiteiten van ALIVE stemmen er mee in dat door 
ALIVE gemaakt beeldmateriaal en tekstuele beschrijvingen zonder specifiek daaraan voorafgaande 
toestemming op door haar te bepalen digitale en analoge media worden geplaatst. 
 
MEDIA UITINGEN DOOR DEELNEMER 
Het staat deelnemers vrij om (digitale) uitingen in beeld en tekst te plaatsen op door haar gewenste 
(social) media. Uitingen door deelnemers mogen echter de bedrijfsvoering van ALIVE op geen enkele 
wijze schaden. Deelnemers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor door hen geplaatste uitingen.  
 

http://www.alivesportfishing.com/


1. INSCHRIJVING 
De cursist heeft zich uitsluitend ingeschreven wanneer de betaling aan ALIVE is voldaan en de  
deelnemer een bevestiging van inschrijving via email heeft ontvangen. 
 
ALIVE behoudt zich het recht voor om wegens moverende redenen deelname aan een of meer 
activiteiten te weigeren. 
  
2. BETALING 
De totaal verschuldigde vergoeding dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit op de 
bankrekening van ALIVE te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen. Indien de 
verschuldigde vergoeding niet tijdig en volledig is betaald wordt de overeenkomst geacht te zijn 
ontbonden en de inschrijving komt daarmee te vervallen.  
 
3. ANNULERING 
Annulering door de deelnemer is onder de volgende voorwaarde mogelijk:  
Tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit: Deelnemer kan zonder opgave van reden tot 14 dagen 
voor aanvang van de activiteit annuleren.  
 
Binnen 14 dagen voorafgaande aan de activiteit kan niet worden geannuleerd en dient de volledige 
vergoeding te worden voldaan, ook als de deelnemer niet deelneemt aan de activiteit. Indien 
deelnemer deze volledige vergoeding niet betaalt is deelnemer in gebreke en zal een 
incassoprocedure worden gestart waarvan alle kosten bij deelnemer zullen worden vehaald.  
Bijzondere omstandigheden waaronder annuleren alsnog mogelijk is: 
Deelnemer en ALIVE zijn een specifieke afspraak overeengekomen die annuleren mogelijk maakt. 
Deelnemer heeft te leiden aan een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt aan de activiteit deel te 
nemen. Een doktersverklaring dient overlegd te worden.  
 
Restitutie van de vegoeding vind uitsluitend plaats in geval van door ALIVE akkoord bevonden 
annulering, onder aftrek van gemaakte kosten. Een overzicht van gemaakte kosten zal in dat geval 
door ALIVE worden verstrekt. 
 
Annulering door ALIVE is onder de volgende voorwaarden mogelijk:  
Er zijn onvoldoende deelnemers om de activiteit door te laten gaan. Dit kan tot 14 dagen 
voorafgaand aan de activiteit.  
Ziekte van personeel van ALIVE waardoor geen of onvoldoende begeleiding van de activiteit kan 
worden gegarandeerd. 
Overmacht: Omstandigheden buiten de invloed van ALIVE die het onmogelijk maken om de activiteit 
door te laten gaan. Niet limitatief valt dan te denken aan stakingen en rellen, weersomstandigheden 
die door ALIVE als gevaarlijk worden beschouwd, veranderde wet en regelgeving, etc..  
In alle gevallen zal ALIVE trachten om de activiteit niet te annuleren maar te verplaatsen naar een 
nader overeen te komen moment en eventueel locatie. Indien dit niet mogelijk is over geen 
overeenkomst wordt bereikt, zal de reeds betaalde vergoeding volledig worden gerestitueerd.  
 
4. AANSPRAKELIJKHEID 
ALIVE sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de wet is geregeld. 
 
Indien ALIVE ten gevolge van overmacht moet afwijken van de overeengekomen datum / data is 
ALIVE niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de deelnemer. 
 
ALIVE is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een 
ongeval of onachtzaamheid gedurende de activiteit lijdt, tenzij de verzekering van ALIVE dekking 
biedt en de schade niet onder het eigen risico van ALIVE valt. 



 
De deelnemer vrijwaart ALIVE voor schade of aanspraken van derden als gevolg van opzet en/of 
schuld van zijn kant. 
 
5. VERPLICHTINGEN DEELNEMER 
Deelnemer is verplicht alle schriftelijke en mondelinge aanwijzingen door of namens ALIVE gegeven 
op te volgen.  
 
Deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van alle op de activiteit en omgeving van de activiteit 
van toepassing zijnde relevante wetten en regels en dient deze op te volgen. Het (gevolg van) niet 
voldoen aan wetten en regels kan door de deelnemer nooit worden verlegd naar ALIVE. 
 
Deelnemers aan activiteiten zijn minimaal 18 jaar oud. Minderjarigen dienen te worden begeleid 
door een volwassene. Minderjarigen dienen bovendien een bewijs van ‘akkoord deelname’ 
ondertekend door ouder/voogd te overhandigen, ook als ouder/voogd/begeleider zelf deelneemt 
aan de activiteit.  
 
6. TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten (verstrekte offerte) en gegeven schriftelijke informatie berust 
copyright (rechten voorbehouden aan ALIVE) en op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.   
 
7. GESCHILLEN 
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra ALIVE of een deelnemer dat schriftelijk aan de 
wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de 
inschrijving of de overeenkomst, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens 
ambtsgebied ALIVE is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 
 
8. KLACHTENPROCEDURE 
ALIVE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u als deelnemer tevreden bent. We gaan altijd 
voor het beste resultaat. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks alle inspanningen, niet tevreden bent 
over (een onderdeel van) onze dienstverlening of bejegening door onze vertegenwoordigers. 
 
Als een dergelijke situatie zich voor doet vragen wij u zo spoedig mogelijk met de directeur/eigenaar 
van ALIVE contact op te nemen waarna wij samen met u trachten een passende oplossing te vinden.  
 
U kunt dit per email doen aan: info@alivesportfishing.com 
U kunt dit per post doen: Catmaranstraat 30, 5017 LK, Tilburg 
 
Laatste wijziging: 20 maart 2017 
 


