
Algemene voorwaarden

Definities:
· Stoer bij de Boer: Mevrouw C. van der Laan h.o.d.n. Stoer bij de Boer (kvk.61398535 )
· Akkervarken: de heer W. Hempen h.o.d.n. Akkervarken (kvk. 65576578)
· Opdrachtnemer: Stoer bij de Boer en Akkervarken, zowel gezamenlijk als afzonderlijk. 

Wie als opdrachtnemer kwalificeert hangt af van de inhoud van de overeenkomst die met 
opdrachtgever wordt gesloten.

· Opdrachtgever: de wederpartij van Stoer bij de Boer en/of Akkervarken, althans iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die opdrachten aan of diensten afneemt van Stoer bij de 
Boer dan wel Akkervarken.

1. Algemeen
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer 

en opdrachtgever.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig 
van toepassing.

1. Betaling
· Betaling van de activiteit vindt plaats na afloop van de activiteit.
• Betaling kan contant of per bankoverschrijving plaatsvinden.
• De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, na 

ommekomst van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en gehouden 
is de wettelijke rente over het factuurbedrag te vergoeden aan opdrachtnemer.

• De kosten die opdrachtnemer moet maken ter incasso van openstaande bedragen 
komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van incassokosten worden berekend 
aan de hand van de staffel als bedoeld in het “besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten”.

1. Aantal deelnemers, omzetgarantie en wijzigingen
• Het minimum aantal deelnemers bij door opdrachtnemer georganiseerde activiteiten is 20 

volwassen personen, tenzij anders is aangegeven. 
• Bij boeking dient de opdrachtgever opgaaf te doen van het aantal deelnemers.
• Opdrachtgever garandeert de omzet tot het aantal opgegeven personen.
• Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt wijzigingen 

doorgeven, met dien verstande dat opdrachtgever in elk geval gehouden is te betalen voor 
het minimum aantal deelnemers.

• Wijzigingen binnen 7 dagen voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt kunnen niet 
zonder financiële consequenties worden doorgegeven.

1. Annulering
· Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
• Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van 

het factuurbedrag verschuldigd.
• Bij annulering tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het 

factuurbedrag verschuldigd.
• Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 100% van 

het factuurbedrag verschuldigd.

1. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
· Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te informeren over alle persoonlijke 

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door 


