Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day
Artikel 1: Definities
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij
Stichting One Fine Day diensten van welke aard ook aan een derde
levert.
b) Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
c) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bemiddelaar:
De Stichting in haar hoedanigheid van
bemiddelaar tussen een
Schipper en een Groep;
• Deelnemer:
een kind van 6 tot 18 jaar met een ziekte of
beperking en zijn/haar
begeleider dat (als lid van een Groep) is
ingeschreven voor een Dagtocht
• Dagtocht: een vaartocht op een bepaalde dag waarvoor de
Stichting
bemiddeld heeft tussen een Groep en een Schipper;
• Groep:
een groep van ten hoogste 50 Deelnemers.
• Opdrachtbevestiging: Een overeenkomst van opdracht tussen de
Stichting als
Bemiddelaar en een derde (zoals een Schipper of (een
Groep)
Deelnemer(s).
• Schipper: Degene die zich met schip en eventueel overige
bemanning beschikbaar
stelt voor een Dagtocht;
• Stichting:
de Stichting One Fine Day
Artikel 2:
a) De Bemiddelaar accepteert geen inschrijving van een Schipper,
Deelnemer of een Groep:
i. die zich op enigerlei wijze bezig houdt met strafbare of
onwettige zaken of die daarvan verdacht wordt; of
ii. waarvan mensen zijn veroordeeld wegens een misdrijf of
daarvan verdacht zijn (geweest).
b) De deelname aan een Dagtocht geschiedt door de Deelnemer
persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de
Deelnemer aan de Dagtocht te laten nemen.
c) Tenzij anders overeengekomen mogen Groepen maximaal 1 (één) keer
per 12 maanden deelnemen aan een Dagtocht.
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Artikel 3: Deelnemers
a) Een Deelnemer dient op de datum van de Dagtocht de leeftijd van 6
jaar te hebben bereikt en in het bezit te zijn van (tenminste) een
Zwemdiploma A.
b) De Schipper kan een uitzondering maken op de in dit artikel sub a)
gestelde indien de Bemiddelaar daarover door (de) (een Groep)
Deelnemer(s) tijdig vooraf is geïnformeerd. Een dergelijke
uitzondering wijzigt niets aan het bepaalde in Artikel 5 van deze
algemene voorwaarden. De (begeleiders van een) Groep blijft
verantwoordelijk voor de veiligheid van de Deelnemer(s).
c) Een Deelnemer mag aan een Dagtocht slechts deelnemen indien:
i. hij/zij, als lid van een Groep met begeleiders, is aangemeld
middels een daartoe strekkende inschrijving die volledig en
naar waarheid is opgemaakt;
ii. op de datum van de Dagtocht voor hem/haar een deugdelijke
W.A. verzekering van toepassing is;
iii. het inschrijfgeld en/of de administratiekosten (indien van
toepassing) uiterlijk twee weken voor datum van de Dagtocht
volledig is/zijn voldaan; en
iv. hij/zij de opdrachtbrief ondertekend aan de Stichting heeft
geretourneerd en daarmee de toepasbaarheid van deze algemene
voorwaarden heeft erkend.
Artikel 4: Annulering/Kosten
a) Alleen bij tijdige schriftelijke annulering bestaat de
mogelijkheid om een geannuleerde dagtocht naar een andere datum te
verzetten.
b) Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Dagtocht deel te nemen,
wordt afhankelijk van het moment van annuleren, het
inschrijfbedrag (indien van toepassing) gedeeltelijk of niet
gerestitueerd.
c) De Bemiddelaar behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens
bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht (waartoe de
weersomstandigheden gerekend worden), alsmede indien de
organisatie van de Dagtocht daartoe noopt, de datum en tijden van
de Dagtocht te wijzigen, dan wel de Dagtocht te annuleren. In dit
geval zal aan een Groep inschrijfgeld (indien van toepassing)
worden gerestitueerd. Bij annulering door de schipper zal altijd
een vervangende datum worden vastgesteld binnen een redelijke
termijn na de datum van de geannuleerde Dagtocht.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
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a) Deelname aan de Dagtocht geschiedt voor eigen risico.
b) De Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die een Schipper of een Deelnemer of een begeleider mocht
lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe
gevolg is van aan de Bemiddelaar toe te rekenen opzet of grove
schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor
ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten
gevolge van letsel of overlijden.
c) De Bemiddelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde
winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
d) Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel
aansprakelijkheid van de Bemiddelaar voor schade (toch) aangenomen
moet worden, blijft de verplichting van de Bemiddelaar tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat
de verzekeraar van de Bemiddelaar ter zake van die schade
uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van
dekking de aansprakelijkheid van de Bemiddelaar is beperkt tot een
bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Groep
of Schipper.
e) Iedere Schipper en Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn
tegen het risico van schade dat hij of een nabestaande mocht
lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door zijn deelname aan de Dagtocht.
f) De Bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren
kledingstukken of andere eigendommen van Schipper of Deelnemers.
Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de
Bemiddelaar ter beschikking gestelde kledinginname/garderobe.
De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de achtergebleven kleding
welke binnen 1 maand na de Dagtocht niet is gereclameerd aan een
goed doel geschonken wordt.
g) De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 5 laten enige
aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.
Artikel 6: Portretrecht
Tenzij daartegen voor de Dagtocht door of namens de Deelnemer en/of
de Schipper bezwaar is gemaakt verlenen Deelnemer en Schipper bij
voorbaat toestemming aan de Bemiddelaar voor openbaarmaking van
tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer en Schipper zichtbaar is.
Artikel 7: Persoonsgegevens
a. De door een Schipper en/of Deelnemer verstrekte persoonsgegevens
worden door de Bemiddelaar opgenomen in een bestand.
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b. Door deelname aan de Dagtocht verleent een Schipper en/of
Deelnemer toestemming aan de Bemiddelaar tot gebruik van de
persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de
Schipper, Groep of de Deelnemer, voor interne geanonimiseerde
data-analyse.
c. De Schipper en/of Deelnemer verleent door het aangaan van de
Overeenkomst toestemming aan de Bemiddelaar tot openbaarmaking
over de Dagtocht, bijvoorbeeld door middel van publicatie in
dagbladen en via internet.
Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
a. Voor de Dagtocht en voor de catering worden aan Deelnemers geen
kosten in rekening gebracht.
b. Dat is anders bij te late annulering in welke geval partijen met
elkaar in overleg zullen treden over een bijdrage in de
vergoeding van onkosten. Uitgangspunt daarvoor is een vergoeding
van € 5,- per persoon van de aangemelde groep.
c. Overige afspraken over vergoeding van (on)kosten worden separaat
vastgelegd in de overeenkomst van opdracht met de Schipper of
(Groep) Deelnemer(s).
d. Betaling van de door de Bemiddelaar gefactureerde bedragen dient
zonder enige aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de debiteur
van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de
wettelijke vertragingsrente, vanaf de vervaldag tot de volledige
betaling.
Artikel 9: Overig
a) De Bemiddelaar is gerechtigd een Deelnemer van een schip te
verwijderen indien deze zich niet houdt aan instructies van de
Schipper of zich onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond
van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop
van de Dagtocht noodzakelijk wordt geacht.
b) In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden of de
Overeenkomst van Opdracht niet voorziet beslist de Bemiddelaar
en/of de Schipper.
c) Indien de Dagtocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter
plaatse mededeling te doen aan de Schipper en diezelfde dag ook
aan (de vertegenwoordiger van) de Stichting. Indien de klacht ter
plaatse niet naar tevredenheid is opgelost dient de Deelnemer dit,
uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de Dagtocht, schriftelijk
en gemotiveerd kenbaar maken aan de Bemiddelaar.
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Artikel 10: Geschillen
a) Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Bemiddelaar enerzijds en
de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
b) In geval van geschillen, in verband met of voortvloeiend uit de
Dagtocht, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde
dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen
daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld
exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van de Bemiddelaar.
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