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Algemene voorwaarden 
 
 
 
Artikel 1: Definities 
 
De Klant: degene die De Offerte heeft geaccepteerd voor het gebruik van De locatie. 
De Locatie: Stal op de Kaag, De Schuur en / of Logeerhuis Kaagervaaring. 
De Offerte: een door Jafet BV uitgebracht voorstel voor het gebruik van De Locaties onder 
vermelding van het arrangement dat wordt aangeboden en de bijbehorende prijs. 
De Boeking: van een boeking is sprake als De Klant De Offerte heeft geaccepteerd middels 
een expliciete mededeling daarvan bijvoorbeeld per email of telefoon.  
 
 
Artikel 2: Reikwijdte algemene voorwaarden 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij boekingen (en in het voortraject 
daarvan) in ruime zin van De Locatie als vermeld in De Offerte en door De Klant 
geaccepteerd. 
 
 
Artikel 3: De Optie. 
 
Op het gebruik van De Locatie kan een optie worden genomen. Deze optie is 14 dagen 
geldig maar neemt eerder een einde als Jafet BV te kennen heeft gegeven dat de optie niet 
zal worden gehonoreerd, tenzij deze wordt omgezet in een boeking. 
 
 
Artikel 4: Annulering van De Boeking 
 
Bij annulering van De Boeking geldt het volgende: 
 

• Tot 4 weken voor de bijeenkomst als vermeld in De Boeking kan kosteloos worden 
geannuleerd. 

• In de periode tussen 4 en 1 week voor de bijeenkomst brengen wij bij annulering alleen 
zaalhuur in rekening. 

• In de periode van 1 week tot 48 uur voor de start van de bijeenkomst, brengen wij 60% 
van het offertebedrag in rekening bij annulering. 

• Bij annulering 48 uur of minder voor de bijeenkomst, brengen wij het gehele 
offertebedrag in rekening. 
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Artikel 5: Wijzigingen van De Boeking 
 
Bij het aanbrengen van wijzigingen in De Boeking geldt het volgende: 
 

• Tot 1 week voor de bijeenkomst als vermeld in De Boeking kan het aantal deelnemers 
aan de bijeenkomst kosteloos worden verminderd.  

• In de periode van 1 week tot 48 uur voor de start van de bijeenkomst, brengen wij 60% 
van het offertebedrag in rekening. 

• Bij vermindering van het aantal deelnemers 48 uur of minder voor de bijeenkomst, 
brengen wij het gehele offertebedrag in rekening.  

 
 
Artikel 6: Facturatie 
 
Facturatie vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat het gebruik van De Locatie is beëindigd, 
tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.  
 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
 
Jafet BV is niet aansprakelijk voor schade aan derden door diefstal, ongevallen of ongemak 
op, rond of in De Locatie. Evenmin is Jafet aansprakelijk voor schade uit het verloop van De 
Boeking. De Klant is aansprakelijk voor schade door hem aangebracht op, rond of in De 
Locatie.  
 
 
Artikel 8: Toepasselijk recht 
 
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. Een eventuele vordering op Jafet BV moet 
kenbaar worden gemaakt binnen 1 jaar na het moment waarop deze is ontstaan. Daarna is 
deze verjaard. Mocht een beding in deze voorwaarden niet geldig zijn of onverbindend, dan 
zijn de voorwaarden voor het overige nog steeds geldig.  


