
Algemene voorwaarden van Sail Force 
 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22051157 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten waarbij SailForce (hierna te noemen: ‘SF’) optreedt als 
aanbieder van respectievelijk opdrachtnemer voor het uitvoeren van nader 
overeengekomen diensten. Afwijking van deze voorwaarden kan uitsluitend 
schriftelijk worden overeengekomen. 

1.2 Algemene voorwaarden onder welke benaming ook, van de wederpartij van SF 
(hierna te noemen ‘opdrachtgever’) zijn niet ven toepassing en worden voor 

zover nodig door SF uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen, overeenkomsten 
2.1  Tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding anders aangegeven, is een aanbieding van 

SF onherroepelijk voor de duur van 30 dagen na haar dagtekening. In dit geval 
komt de overeenkomst tot stand indien de opdrachtgever de aanbieding 
schriftelijk binnen genoemde termijn aanvaardt. Na genoemde termijn is SF niet 
meer aan de aanbieding gebonden. 

2.2 Indien en voorzover partijen gebruik maken van e-mail of fax, worden e-mail- en 
faxberichten gelijk gesteld met schriftelijke stukken.  

2.3 De in brochures prijslijsten, op internet dan wel anderszins bekendgemaakte 
gegevens over de dienstverlening van SF –waaronder prijzen, tarieven en 
omschrijving van de dienstverlening- zijn indicatief en aan wijzigingen 
onderhevig en binden SF niet. 

 
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 
3.1 De overeenkomst tussen SF en opdrachtgever dient te worden beschouwd als 

een overeenkomst van opdracht. De bepalingen van titel 7 Boek 7 BW zijn 
aanvullend van toepassing. 

3.2 SF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en met inachtneming 
van de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander naar de op dat 
moment geldende stand der techniek. 

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SF heeft 
aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de overeenkomst, tijdig en volledig aan SF worden verstrekt. Indien dit naar 
het oordeel van SF niet, niet volledig of niet tijdig is gebeurd, heeft SF het recht 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de schade die van dit 
nalaten aan de zijde van de opdrachtgever het gevolg is, op opdrachtgever te 
verhalen. 

 

Artikel 4 Prijzen 
4.1 SF kan een opdracht uitvoeren tegen een vaste prijs. In dat geval wordt de 

overeenkomst duidelijk omschreven wat wel en niet in de vaste som is 
begrepen. Wijzigingen of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden 
geeft SF het recht tot aanpassing van de overeengekomen vaste prijs. 

4.2 Alle prijzen en/of tarieven luiden in EURO, exclusief BTW, verzend- en 
administratiekosten. 

4.3 Indien na het verzenden van de aanbieding door SF dan wel na de 
totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan één of 
meer prijsbepalende factoren zoals o.a. inkoopprijzen, verzekeringen en/of 
heffingen wijzigen, heeft SF het recht de verkoopprijs dienovereenkomstig aan 
te passen. 

4.4 SF geeft de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepaste prijs. 

4.5 Indien de prijsstijging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht 
de overeenkomst binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving te 
ontbinden door middel van een schriftelijke ken-nisgeving aan SF, tenzij dit gelet 
op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Ontbinding op grond van dit 
artikellid geeft geen der partijen recht op een vergoeding van enigerlei schade. 

 

Artikel 5 Annulering door opdrachtgever 
In geval van annulering van de overeenkomst door opdrachtgever tot 14 dagen voor 
uitvoering van de zeilsessie is de opdrachtgever 25% van de prijs verschuldigd. In 

geval van annulering tussen 4 en 14 dagen voor de zeilsessie is 50% van de prijs 
verschuldigd en bij annulering korter dan 4 dagen voor de zeilsessie is de gehele prijs 
verschuldigd. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. 
 

Artikel 6 Betaling 
6.1 Betaling dient vooraf 2 weken voor uitvoering van de opdracht. Bij boekingen 

met meerdere schepen wordt een separaat betalingsschema overeengekomen. 
(Meestal 25% bij boeking en 75% conform het eerder gestelde in dit artikel. 
Betaling van aanvullende diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. 

6.2 Indien een overeenkomst bestaat uit meerdere (deel)opdrachten, dan is het 
bepaalde in 6.1 van overeenkomstige toepassing per (deel)opdracht. 

6.3 Reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 

Artikel 7  Aansprakelijkheid 
7.1 SF aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade jegens de 

opdrachtgever  indien en voor zover de verzekering van SF in voorkomend 
geval dekking biedt en bereid is tot uitkering van de schade. Indien en voor 
zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de hiervoor 
genoemde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van SF 
beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de opdracht, tot een 

maximum van € 5.000,- 

7.2 Opdrachtgever zal SF vrijwaren voor alle aanspraken (hoe ook genaamd) op 
schade van derden, die namens opdrachtgever als deelnemer of anderszins bij 

de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 

7.3 De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij SF en worden op eerste 
verzoek aan opdrachtgever toegestuurd. 

7.4 De in 7.1 omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en 
voorover de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van SF. 

7.5 De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel 7 hebben zowel 
betrekking op contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid, alsmede op 
eventuele schade door eigen of andermans handelen of nalaten of door gebruik 
van hulpzaken. 

7.6 Niet alleen SF, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de 
opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een 
beroep doen. 
 

Artikel 8 Overmacht aan de zijde van SF 
8.1 In geval van overmacht aan de zijde van SF is SF gerechtigd haar 

verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat 
de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat SF tot enige schadevergoeding is 
gehouden. 

8.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 14 dagen aanhoudt is elk der partijen 

bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat SF tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

8.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere situatie of gebeurtenis welke 
redelijkerwijs buiten de macht van SF ontstaat of plaatsvindt ten gevolge 
waarvan SF niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens de 
opdrachtgever na te komen. 

8.4 Onder overmacht aan de zijde van SF dient in ieder geval te worden verstaan 
zodanige weersomstandigheden dat het uitvoeren van de opdracht naar het 
uitsluitend oordeel van SF gevaar oplevert voor de veiligheid van de 
deelnemers. 

 
Artikel 9 Overdracht aan derden 
Het is SF toegestaan de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van 
haar rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen  aan één of 
meer derden. SF geeft van een zodanige overdracht zo spoedig mogelijk kennis aan 
de opdrachtgever. Ook deze derden kunnen een beroep doen op deze algemene 
voorwaarden. 
 
Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst 
10.1 In geval van tekortkoming door de opdrachtgever in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst alsmede in geval van zijn faillissement, 
surseance van betaling of enige andere daarmee vergelijkbare toestand van (de 

onderneming van) de opdrachtgever is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan 
heeft SF het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te 
ontbinden zonder dat SF tot enige schadevergoeding is gehouden, 
onverminderd aan SF verder toekomende rechten daaronder begrepen het 
recht op volledige schadevergoeding. 

10.2 Alle vorderingen die SF in voornoemde gevallen op de opdrachtgever mochten 
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaarheid zijn. 

10.3 Voorts is SF bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door 
middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat instandhouding 

respectievelijk nakoming van de overeenkomst aan de zijde van SF onmogelijk 
is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer door 
de opdrachtgever van SF kan worden gevergd. 

 
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom –waaronder maar niet beperkt tot het 

auteursrecht- op diensten, documenten en andere hulpmiddelen die door SF 
aan de opdrachtgever worden geleverd of ter beschikking gesteld of anderszins 
worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij 
SF. 

11.2 Alle door of namens SF verstrekte documenten blijven eigendom van SF en 

mogen door de opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van SF worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter 
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de documenten 
anders voortvloeit. 

11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent 
eigendomsrechten van SF te verwijderen of te wijzigen. 

 
Artikel 12  Conversie bij onredelijkheid of nietigheid  

12.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige 
rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd of nietig of vernietigbaar  
wordt geoordeeld, bijvoorbeeld wegens strijd met dwingendrechtelijk 

vervoersrecht, dan wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, 
voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als 
zodanig kan worden aangemerkt en/of die aansluit bij de ter zake geldende 
dwingendrechtelijke vervoersrechtelijke bepalingen. 

 
Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen 

13.1  Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2  Alle geschillen –daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze overeenkomst of 

daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg. 


