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Algemene voorwaarden ALL WEATHER SAILING 
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Artikel 1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, 
zowel mondeling als schriftelijk, van All Weather Sailing, gevestigd te Burgh Haamstede (hierna 
te noemen AWS), waarop deze voorwaarden door All Weather Sailing van toepassing zijn 
verklaard.
2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities met een beginhoofdletter 
gehanteerd:
Dienst(en): de door of via AWS aan de opdrachtgever geleverde of te leveren diensten op het 
gebied van zeilen als bijvoorbeeld les, bijscholing, training en charter met eventueel behulp van 
of via AWS ter beschikking gestelde zeilboot(boten). Documentatie: alle handleidingen, 
beschrijvingen, cursusmaterialen, modellen, methodieken, rapportages en overige zaken die 
door of via AWS worden meegeleverd met de door of via AWS te leveren producten en 
diensten.
Goederen: artikelen, al dan niet tastbaar, welke door of via AWS ter hand worden gesteld, zoals 
omschreven in bijbehorende overeenkomst, teneinde deze te gebruiken door de 
opdrachtgever.
Producten: alle uitgaven van, door of in opdracht van AWS samengestelde media inclusief 
toepassingsgebieden op het internet.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van 
opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Artikel 2 Deelnemers
Een ieder die zich inschrijft voor een zeilcursus bij AWS verklaart zich lichamelijk in een dermate 
conditie te bevinden dat het beoefenen van de zeilsport geen gevaar kan opleveren voor de 
deelnemer of zijn/haar omgeving. Voorwaarde voor deelname is het in staat zijn om minimaal 
15 minuten zonder hulpmiddelen in open water te kunnen zwemmen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. AWS is slechts aan haar aanbiedingen en offertes gehouden indien de aanvaarding hiervan 
door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 (dertig) dagen geschiedt, bij gebreke 
waarvan de aanbieding of offerte na deze datum vervalt.
2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod 
van AWS.
3. Het uitbrengen van een offerte of aanbieding en de aanvaarding van een daarin 
omschreven opdracht geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie. De 
opdrachtgever staat garant, dat hij daarbij alle relevante en essentiële informatie verstrekt 
heeft. Indien na de aanvang van de overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële 
informatie aan de opdrachtgever ter kennis komt, is de opdrachtgever gehouden deze 
onverwijld aan AWS te verstrekken en alle voor de uitvoering van deze overeenkomst 
benodigde medewerking te verlenen. Indien deze informatie de werkzaamheden dan wel de 
leveranties dusdanig bemoeilijkt, dat de resultaten redelijkerwijs niet haalbaar zijn, zal de 
overeenkomst ten laste van opdrachtgever naar de keus van AWS worden ontbonden dan wel 
de meerkosten worden doorberekend aan opdrachtgever.
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Artikel 4 Contractsduur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden 
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AWS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5 Verplichtingen
1. Opdrachtgever is verplicht om alle aanwijzingen van AWS direct op te volgen.
2. Gedrag van opdrachtgever dat andere mensen in gevaar of diskrediet brengt, zal niet 
worden getolereerd, waarbij AWS zich het recht voorbehoudt om passende maatregelen te 
treffen en eventuele schade volledig op opdrachtgever te verhalen.
3. AWS behoudt zich het recht voor de naam van de opdrachtgever te gebruiken voor 
referentiedoeleinden, tenzij de opdrachtgever schriftelijk te kennen geeft hier geen 
toestemming voor te verlenen.
4. Opdrachtgevers doen voor eigen risico mee aan de cursussen.
Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de 
opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid dan wel worden 
gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de overeenkomst alsmede het 
overeengekomen honorarium casu quo kostenvergoedingen alsdan kan worden beïnvloed.
2. Indien op grond van een wijziging van een overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of 
wensen van de opdrachtgever door AWS extra werkzaamheden moeten worden verricht, ook 
wel 'meerwerk' genoemd, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand 
van de afgesproken tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Dit artikel laat onverlet het bepaalde in artikel 2 lid 3.
Artikel 7 Prijzen en tarieven
1. De tarieven zijn gebaseerd op de opdracht zelf, die in schriftelijke offertes dan wel 
aanbiedingen aangegeven zijn. Bijkomende kosten als reisuren, reis- en verblijfkosten en overige 
kosten, direct gerelateerd aan de opdracht, worden separaat vermeld in schriftelijke offertes 
dan wel aanbiedingen.
2. Alle bedragen en kosten luiden in de Europese munteenheid 'Euro'.
Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever is gehouden alle door haar verschuldigde vergoedingen 2 weken voor 
aanvang van de cursus volledig te voldoen. Is dit niet het geval dan dient er na bevestiging van 
AWS bij boeking 25% aanbetaling gedaan te worden. Alle werkzaamheden, diensten of andere 
leveringen zullen vooraf door AWS worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen door de opdrachtgever, zonder 
opschorting of verrekening te worden voldaan door overschrijving op de door AWS 
aangegeven bank- of girorekening.
3. Na de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf 
het moment van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag, zonder 
dat ingebrekestelling is vereist.
4. Indien de opdrachtgever te kort schiet in het nakomen van één of meerdere van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten in en buiten rechte ter verkrijging van de 
voldoening volledig voor zijn rekening.
5. Indien de verschuldigde vergoeding niet binnen 14 dagen na cursusacceptatie is ontvangen 
kan AWS de overeenkomst nietig verklaren.
6. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor dan wel in de 
betreffende overeenkomst is aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur en/of 
de overeenkomst.
7. Bezwaren van de opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten zijn 
betalingsverplichting niet op.
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Artikel 9 Beëindiging c.q. ontbinding
1. Iedere partij kan de overeenkomst (voortijdig) eenzijdig beëindigen, indien zij van mening is 
dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst en 
eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de 
andere partij bekend te worden gemaakt. AWS mag van haar bevoegdheid tot (voortijdige) 
beëindiging gebruik maken ten gevolge van overmacht, indien voltooiing van de opdracht in 
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
2. Bij (voortijdige) beëindiging dan wel 
annulering of wijziging in de overeenkomst door de opdrachtgever die plaatsvindt voor de 
periode van 30 dagen voorafgaand aan de dienst ontstaat er een betalingsplicht van EURO 25 
administratiekosten aan AWS.
3. Bij (voortijdige) beëindiging dan wel annulering of wijziging in de overeenkomst door de 
opdrachtgever die plaatsvindt in de periode van 30 tot en met 15 dagen voorafgaand aan de 
dienst blijft de betalingsplicht van 75% van de cursussom bestaan.
4. Bij (voortijdige) beëindiging dan wel annulering of wijziging door de opdrachtgever in de 
overeenkomst die plaatsvindt in de periode tot 14 dagen voor aanvang van de cursus blijft de 
betalingsplicht van de volledige geldsom bestaan.
5. In het geval dat één van de betrokken partijen in staat van faillissement geraakt, surséance 
van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de 
opdracht onverwijld te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten, waarbij 
de vorderingen van AWS direct opeisbaar zijn.
Artikel 10 Eigendom en Intellectuele rechten
1. Alle door AWS ter beschikking gestelde zaken blijven te allen tijde eigendom van AWS, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen. Na afloop van de overeenkomst dan wel de prestatie 
dienen de goederen in goede en onbeschadigde staat te worden geretourneerd aan AWS, 
tenzij uit de aard van de dienst anders voortvloeit. Opdrachtgever is gehouden elke schade 
onverkort te vergoeden aan AWS indien deze door zijn toedoen of nalaten tijdens het gebruik is 
ontstaan of later blijkt tijdens zijn gebruik te zijn ontstaan.
2. Alle intellectuele rechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, ter zake van alle door 
AWS vervaardigde Documentatie en overige door AWS geleverde zaken berusten bij AWS, haar 
licentiegevers dan wel toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 
wordt nimmer enig intellectueel recht aan de opdrachtgever overgedragen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De totale aansprakelijkheid van AWS ten aanzien van schade als gevolg van een 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, dan wel 
uit hoofde van ongedaanmakingsverplichtingen, is beperkt tot het bedrag dat voor de 
schadeveroorzakende prestatie door AWS in rekening is gebracht.
2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de 
termijn van dertig (30) dagen schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de 
opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
3. AWS is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade, waaronder in ieder 
geval wordt verstaan vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van 
de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever zal AWS en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle 
vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door AWS ten behoeve van de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5. Schade, ontstaan als gevolg van het niet dan wel niet goed functioneren van reeds 
bestaande dan wel door derden te leveren faciliteiten, kunnen nimmer worden verhaald op 
AWS.
6. De aansprakelijkheid van AWS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake van de 
schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van AWS wordt uitgekeerd.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AWS.
8. AWS is niet aansprakelijk ingeval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke 
eigendommen van de opdrachtgever. Hiervoor dient de opdrachtgever zichzelf te verzekeren.
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9. Schade toegebracht aan schepen, leslocaties en ander (cursus-)materiaal wordt op de 
verantwoordelijke opdrachtgever verhaald indien de oorzaak van de schade niet gelegen is in 
het ontbreken van voldoende toezicht, ingrijpen of instructie door AWS.
Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet-voorzienbaar, waarop AWS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AWS 
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Nader bepaald: slecht weer/te veel of te weinig 
wind geldt als overmacht.
2. AWS heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat AWS de overeenkomst had moeten nakomen.
3. In geval van niet doorgaan van (een deel van) de cursus ten gevolge van 
weersomstandigheden vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde gelden. Indien de 
bezetting dit toelaat zal AWS de gelegenheid bieden het gemist deel/de gemiste delen van de 
cursus alsnog te laten plaatsvinden tijdens het voor - en naseizoen. De Paas-, Pinkster-, 
Voorjaars-, Zomer-, en Herfstvakantie gelden niet als voor- en naseizoen. In geen geval bestaat 
voor AWS een verplichting tot betaling van schadevergoeding, in wat voor vorm dan ook.
5. AWS behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht een gelijkwaardige alternatieve 
dienst aan te bieden in de vorm van theorielessen.
Artikel 13 Opschorting
In het geval dat de opdrachtgever haar in deze voorwaarden omschreven verplichtingen of 
anderszins door AWS verlangde medewerking niet of onvoldoende nakomt, is AWS gerechtigd 
de uitvoering van de overeenkomst op de schorten totdat de opdrachtgever wel aan haar 
verplichtingen voldoet. Indien deze periode van opschorting de termijn van twee maanden 
overschrijdt, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht door opdrachtgever, waarbij 
AWS gerechtigd is artikel 8.2 te laten gelden.
Artikel 14 Errata
1. Kennelijke fouten of vergissingen in onze cursusbrochures en andere publicaties zoals het 
internet binden AWS niet. AWS behoudt zich het recht voor deze errata te wijzigen. 
Artikel 15 Toepasselijk recht
1. Op deze voorwaarden en andere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane 
rechtsverhoudingen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.
2. Mocht een bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet 
van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts die betreffende 
bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of 
meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling waarbij de overige 
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
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