- Algemene voorwaarden -

Artikel 1 Definities
1. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden, in elektronische en/of papieren vorm kenbaar gemaakt,
hierna genoemd “AV”.
2. Opzegging: De schriftelijke mededeling dat geheel of gedeeltelijk wordt afgezien van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Bezoeker: de natuurlijke - of rechtspersoon die het terrein en/of de gebouwen van SUPERJUMP betreedt, alsook de natuurlijke- of rechtspersoon met wie SUPERJUMP een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/
wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een
product en/of dienst van SUPERJUMP.
4. Groep: meerdere personen aan wie door SUPERJUMP een of meer producten en/of diensten
worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomst(en).
5. Overeenkomst: iedere verbintenis met SUPERJUMP op grond waarvan SUPERJUMP diensten en/of , producten levert aan de
Bezoeker.
7. SUPERJUMP: Superjump NV - Meidoorndreef 9, 2470 Retie met KBO nr. 0681.625.037

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle precontractuele handelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van SUPERJUMP.
2. De eventuele niet-tegenstelbaarheid van een deel van de Overeenkomst en/of een deel van de AV, doet geen afbreuk aan de
toepasbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de AV.
3.De Bezoeker verklaart zich automatisch akkoord met onderhavige AV door het plaatsen van een reservering, het sluiten van
een Overeenkomst met SUPERJUMP alsook door het betreden van het terrein en de gebouwen van SUPERJUMP en/of door het
gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van SUPERJUMP.
4. Op Overeenkomsten zijn uitsluitend de AV van SUPERJUMP van toepassing, welke ook de AV van de Bezoeker mogen zijn.

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de Bezoeker
1. De Bezoeker dient zich te allen tijden, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels en
aanwijzingen van het personeel van SUPERJUMP.
2. De huisregels zijn te verkrijgen aan de receptie en/of staan vermeld op de internetsite van SUPERJUMP.
3. Het is aan anderen dan de lesgever/instructeur verbonden aan SUPERJUMP, niet toegestaan instructies of training te geven
op de trampolines van SUPERJUMP.
4. De Bezoeker dient op elk ogenblik de instructies van het personeel van SUPERJUMP op te volgen.
5. De Bezoeker is verplicht om voorafgaand aan elke activiteit de nodige inlichtingen te verschaffen aan het personeel van SUMPERJUMP welke relevant kunnen zijn voor de door SUPERJUMP geleverde diensten. Vragen die door het personeel van SUPERJUMP worden gesteld dienen steeds correct te worden beantwoord. Weigert de Bezoeker de relevante informatie te verschaffen
dan behoudt SUPERJUMP zich het recht voor om de Bezoeker de toegang tot SUPERJUMP te weigeren.
6. Indien de Bezoeker medicijnen gebruikt, lichamelijke beperkingen heeft/had die van invloed kunnen zijn op zijn/haar normale conditie en/of gezondheid, dient hij/zij dit voor aanvang van de activiteit te melden aan SUPERJUMP.
7.Het is de Bezoeker verboden gebruik te maken van de faciliteiten van SUPERJUMP wanneer hij/zij onder invloed is van alcohol
en/of verdovende middelen.
8. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door de Bezoeker aan SUPERJUMP gemeld te worden.
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9. Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep-, etens- en/of rookwaren mee te nemen op de trampolines. Scherpe en/of losse voorwerpen, waaronder telefoons, camera’s, sleutels en sieraden, mogen niet worden meegenomen of gedragen.
10.De Bezoeker is gehouden de door SUPERJUMP verstrekte materialen tijdig en zorgvuldig te gebruiken en in goede staat in
te leveren.

Artikel 4 Activiteiten SUPERJUMP
De bezoeker zal geïnformeerd worden van de regels bij SuperJump en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het
trampolinespringen en al het bijkomende, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat
het zowel materiële - als lichamelijke schade tot gevolg kan hebben.

Artikel 5 Opzegging
1. Opzeggen van een reservering is niet mogelijk. Betaalde gelden worden niet teruggestort.
2. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de Bezoeker.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging
1 Indien de Bezoeker eender welke van de onderhavige AV, in zonderheid van de betalingsvoorwaarden, niet nakomt, behoudt
SUPERJUMP zich het recht voor om de Bezoeker de toegang tot SUPERJUMP te ontzeggen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van SUPERJUMP
1. SUPERJUMP is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker ook niet in geval van
kluisjes gebruik gemaakt wordt.
2. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ten gunste van de werknemers
van SUPERJUMP alsook voor enig andere hulppersoon dewelke betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de Bezoeker
1. De Bezoeker alsook zij degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SUPERJUMP
en/of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de
huisregels is
begrepen, begaan door de Bezoeker en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor
alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan
de Bezoeker houder is of die onder zijn/haar toezicht staat.
2.De Bezoeker is aansprakelijk voor schade aan het verstrekte materiaal.

Artikel 9 Reserveringen en tarieven
1. Alle door SUPERJUMP vermelde prijzen zoals genoemd in de uitgegeven folders, brochures en op internet, zijn onder voorbehoud.
2.De Bezoeker is verplicht tot betaling van de som van de Overeenkomst bij reservering, tenzij door SUPERJUMP anders wordt
bepaald. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt de reservering niet aanvaard.
3. De door SUPERJUMP gehanteerde tarieven voor cursussen, lessen of diensten zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders
is vermeld.
4. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen aan activiteiten bij SUPERJUMP worden vanaf de eerst overschreden
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minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting.
5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden door en/of extra
risico’s aanwezig zijn voor SUPERJUMP, zal SUPERJUMP een toeslag op de overeengekomen vergoeding in rekening mogen
brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

Artikel 10 Betalingen
1. Betaling dient altijd voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van SUPERJUMP te geschieden.
2. Als de Bezoeker voor een Groep reserveert, zijn alle leden van de Groep hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één
van hen of allen aan SUPERJUMP, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen, geeft de Bezoeker te kennen dat
de persoon handelend namens de Groep vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de Overeenkomst.
3. Indien andere dan onmiddellijke betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk
bedrag dan ook, door de Bezoeker binnen acht dagen na factuurdatum aan SUPERJUMP te worden voldaan.
4. Bij gebreke van stipte betaling op de vervaldag is op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een contractuele intrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de dag der algehele betaling. Desgevallend
is van toepassing de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties.
5. Bij laattijdige betaling is bovendien van rechtswege een contractuele schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt
vastgesteld op 10% van het verschuldigde saldo, met een minimum van € 50,00.
6.Niet-betaling geeft van rechtswege aanleiding tot de ontbinding van de overeenkomst en dit 8 dagen nadat een schriftelijk
toegezonden ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven, onverminderd het recht om de terugbetaling te vorderen van gedane kosten of vergoeding te eisen van de geleden schade.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. SUPERJUMP respecteert uw privé-leven en stelt alles in het werk om uw rechten te beschermen in het kader van het gebruik
van de website.
Teneinde u toe te laten de diensten van de website te gebruiken, dienen we noodzakelijkerwijze te beschikken over bepaalde
persoonsgegevens. Wij wijzen u uitdrukkelijk op de vereiste informatie die wij nodig hebben om u de gevraagde diensten te
kunnen leveren.
SUPERJUMP zal de overgemaakte gegevens gebruiken om u de dienst of de gewenste informatie te leveren, om u op de hoogte
te houden van de activiteiten en eventueel voor andere doeleinden van direct marketing en statistiek indien u dit uitdrukkelijk
aanvaardt.
De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.
SUPERJUMP is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via de website en kan de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.
SUPERJUMP neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de garantie van de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van hun verwerking.
2.Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang en tot verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, dat u kan uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan :
SUPERJUMP, met ondernemingsnummer BE 0681625037
Antwerpseweg 69 - 2440 Geel - België
3. SUPERJUMP maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt
worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.
4. SUPERJUMP is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien de Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit
voorafgaand aan het deelnemen van de
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activiteit bij SUPERJUMP melden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegdheid
1. Op alle Overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit
voortvloeiende overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.
2. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, zelfs ingeval van meerderheid
van verweerders .
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