
Algemene voorwaarden Kroon bvba (Prevent Absent) per juni 2020  

 Artikel 1. Begrippen en geldigheid voorwaarden  

a. Kroon: Kroon bvba gevestigd in Kayenberg 16, 3550 Heusden-Zolder, Ondernemingsnummer  BE 0818.979.611 

b. Klant : de partij met wie Kroon een overeenkomst is aangegaan. Onder klant wordt tevens verstaan de partij die op haar beurt 

overgaat tot wederverhuur of het contracteren met derden binnen de rechtverhouding met Kroon bvba. 

c. Indien klant overgaat tot het sluiten van een wederovereenkomst met een derde, dan is zij gehouden om dezelfde waarborgen 

en voorwaarden met deze derde overeen te komen als genoemd in deze voorwaarden. Bij gebreke daarvan hebben deze 

voorwaarden ook gelding jegens deze derde, althans is enig nadeel als gevolg van het ontbreken van deze waarborgen voor 

rekening en risico van Klant. 

d. Rijwiel : rijwiel(en) ( al dan niet gemotoriseerd) en/of elk overig voertuig door Kroon beschikbaar gesteld goed ( waaronder oa 

helm, slot, ketting, reparatieset, gereedschap, tas, navigatie-systeem, enz)  

e. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die Kroon aan klant verstrekt. 

Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten. 

f. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan 

de geldigheid va de overige bepalingen. 

g. Kroon wijst door klant gehandteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

h. Kroon is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 2. Overeenkomst en totstandkoming  

a. Offertes van Kroon zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. 

b. Klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van aan Kroon verstrekte gegevens, waarop Kron haar aanbieding baseert. 

c. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten. 

d. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden Kroon niet. 

e. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van Kroon  schriftelijk ( via mail, website of brief) is geaccepteerd. 

 

Artikel 3. Duur van de (huur)-overeenkomst  

a. In geval van een huurovereenkomst loopt de overeengekomen huurperiode tussen het tijdstip van aanvang en het tijdstip van 

inlevering.  

b. Overige overeenkomsten zijn tevens aangegaan voor een periode gelijk aan de in overeenkomst genoemde periode.Voor de 

verkoop en levering van goederen geldt in beginsel dat een overdracht voor onbepaalde tijd wordt overeengekomen. 

c. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Cycle Center en wel tegen de geldende 

(verlengings)-tarieven. 

d. Tussentijdse inlevering van rijwielen maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat recht op enige vermindering van 

de huursom bestaat. 

e. Rijwielen dienen uiterlijk op het overeengekomen tijdstip op het vertrek- of vestigingspunt van Kroon te worden ingeleverd. 

Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode net meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de rijwielen niet op 

tijd zijn ingeleverd, loopt de huur door tot aan de tijd dat de rijwielen door Kroon zijn ontvangen vermeerderd met een boete 

van 40 € per rijwiel voor elke dag  (waarvan een dagdeel als een volledige dag wordt aangemerkt) dat de rijwielen te laat 

ontvangen zijn, onverminderd de plicht Kroon schadeloos te stellen voor de geleden schade. 

f. Onderverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Kroon in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te 

verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en onverwijld de teruggave van de rijwielen te vorderen of deze terug te nemen 

ongeacht waar en bij wie de rijwielen zich bevinden. Deze bevoegdheid heeft Kroon ook indien klant enige ander voorwaarde 

van de overeenkomst niet naleeft. 

Artikel 4. Prijzen en kosten 

a. Prijzen en bedragen vermeld in offertes zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

b. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de 

overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is Kroon gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen. 

c. Meerwerk zal worden verrekend volgens de tussen Kroon en klant overeengekomen prijzen en afspraken. 

d. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van het verkeersreglement. Alle lasten en boetes die kunnen 

voortvloeien uit overtredingen zijn voor rekening van de klant.  

 

 

 

 

 

 



Artikel 5. Wijzigen en annuleren 

a. Kroon biedt haar klanten een slecht weer garantie.  

Annuleren kan dan telefonisch of per mail tot voor 17.00 de dag voor de reservering.     

Onder slecht weer wordt verstaan : 70% kans of meer op neerslag ofwel een temperatuur lager dan 1 graden Celsius volgens 

‘Google Weer’ op de betreffende plek van gebruik.  

b. Bij annuleringen zonder dat de slecht weer garantie van toepassing is gelden de volgende regels : 

Bij de e-mtb-tochten : tot 3 dagen voor de gereserveerde datum kan er kosteloos worden geannuleerd.  

Na deze 3 dagen heb je geen recht meer op een terugbetaling. 

Bij de teambuilding Plus : tot 14 dagen voor de gereserveerd datum kan er kosteloos worden geannuleerd 

Vind de annulering na de vastgestelde termijn van 14 dagen voor de gereserveerde datum, dan wordt er 50% van het totale 

bedrag in rekening gebracht. Bij annulering 7 dagen en minder voor de gereserveerde datum brengen we 90% in rekening van 

het totale bedrag. 

c. Tijdens de reservering van een Teambuilding Plus wordt het definitief aantal deelnemers doorgegeven. Dit aantal personen zal 

gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige deelnemers. Indien er meer deelnemers zijn dan 

doorgegeven zal een meerprijs worden aangerekend. 

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens  

a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerk, zullen deze 

persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordering 

Gegevensbescherming. 

b. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies 

of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van 

de verwerking. 

Artikel 7 . Betaling       

a. Inschrijvingen voor de e-mtb-tochten gebeuren uitsluitend via de website. Reserveringen kunnen pas worden geboekt na dat 

klant de betaling uitvoerde via de website. 

b. Teambuildings worden gefactureerd en dienen 14 dagen voor de gereserveerde datum betaalt te zijn, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen. 

Artikel 8.  Gebruik/Aansprakelijkheid  

a. Kroon kan niet gebonden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg zijn van :  

1. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend. 

2. Enige daad of nalatigheid van klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege klant te werk 

zijn gesteld. 

b. Kroon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kroon is uitgegaan van de klant verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige informatie. 

c. De rijwielen mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming door de in de huurovereenkomst 

genoemde, dan wel bedoelde berijder.  

d. Noch Kroon zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens klant aansprakelijk voor enige 

gevolgschade of indirecte schade. 

e. Kroon is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat klant of door haar ingeschakelde derden niet aan hun 

verplichtingen hebben voldaan. 

f. Indien Kroon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kroon beperkt tot het 

factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

g. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van klant uit welke hoofde dan ook jegens Kroon vervallen in ieder geval na het 

verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat klant deze rechten en/of bevoegdheden 

jegens kroon kan aanwenden. 

h. Klant dient het gehuurde als een goed huisvader te verzorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen 

beschadigingen, verlies of diefstal. 

i. Het gebruik van een degelijk helm is verplicht. Kroon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen 

van een helm door de klant. 

j. Klant blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde rijwielen totdat Kroon de rijwielen terug in ontvangst neemt. 

k. Bestuurder wordt geacht de wet te kennen van het land waarin hij/zij gebruikt maakt van het gehuurde rijwiel en dient alle 

regels op te volgen. Kroon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het zich houden aan de wet. 

Artikel 9. Schade, verlies en diefstal  

a. Gehuurde rijwielen zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco-schade. Klant is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van 

gehuurde rijwielen, tegen bedragen welke door Kroon naar normale normen worden vastgesteld, tenzij in het huurcontract zijn 

vermeld onder de dagwaarde.  

 

 



Artikel 10.  Klachten  

 

a.  Klachten over de door Kroon geleverde goederen/diensten/werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij    

kroon te worden ingediend, anders worden alle geleverde goederen/diensten/werkzaamheden  beschouwd als aanvaard 

b. Klachten ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Kroon te zijn gebracht. Na het 

verstrijken van die termijn, wordt klant geacht de factuur te hebben aanvaard. 

Artikel 11 . Toepasselijk recht 

a. Op de rechtverhouding tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing 

b. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de  vestigingsplaats van Kroon. 

 

 

              

 

                                                      

 

 

 

                      

 

  

 


