Uitjesboerderij Leekzicht
Algemene voorwaarden
Annulering
Wanneer u een reservering heeft geplaatst is annulering alleen
mogelijk binnen de volgende voorwaarden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tot 8 weken voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs
Tot 4 weken voor aanvang: 40% van de arrangementprijs
Tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementprijs
Bij annulering na deze termijn kan er niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u
het totale bedrag aan Leekzicht verschuldigd.
Annulering dient altijd schriftelijk per brief of mail te geschieden.
Prijzen zoals in de reservering staan beschreven, staan vast na akkoord van de reservering
door de klant. Hier kan niet meer onderhandeld worden tijdens of na afloop van de
activiteit(en) en of eten en drinken.

Aantal gasten
Bij een reservering wordt het aantal te verwachte gasten doorgegeven. U wordt geacht het
definitieve aantal gasten uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement door te geven.
Ontvangen wij geen wijziging van het aantal gasten, dan verwachten wij u met het aantal gasten dat
u op het bevestigingsformulier hebt aangegeven. Dit aantal wordt voor het gehele programma bij u
in rekening gebracht. Het aantal gasten kan maximaal tot 25% kosteloos naar beneden worden
bijgesteld, op het verschil hiervan is de annuleringsregeling van toepassing
Betalingsmogelijkheden
Bij Leekzicht zijn er drie manieren waarop de betalingen worden verricht:
1. Pinnen.
2. Contant op de dag dat de activiteit plaatsvindt.
3. Bedrijven/instellingen: Het volledige bedrag binnen 14 dagen na de activiteit via een factuur.
Leekzicht kan niet verantwoordelijk of achterhaald worden op het betalende bedrag als de activiteit
vanuit Leekzicht niet verzorgd of uitgevoerd kan worden.
Fotomateriaal
Leekzicht gebruikt bij regelmaat video en foto apparatuur om dit te gebruiken voor media
doeleinden of voor site en folder doeleinden. Wilt u niet dat er foto’s en video fragmenten worden
opgenomen met u in beeld, dan dit graag tijdig van te voren aan te geven bij de desbetreffende
instructeur.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van Leekzicht is voor eigen risico. Leekzicht is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, lichamelijk of enig letsel van de deelnemers.
Rookverbod Vanaf 1 juli 2008 is het rookbeleid van toepassing in de horeca. Bij overtreding hiervan
wordt de bekeuring aan u door gefactureerd. Eigen consumpties Het nuttigen van eigen consumpties
is niet toegestaan.

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan, mits deze aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken voor andere
gasten. Diefstal of vernieling aan eigendommen van Leekzicht. Tijdens het bezoek aan Leekzicht is hij
of zij aansprakelijk voor vergoeding van de dagwaarde van het materiaal.
Veiligheid
Er mag voor en tijdens de activiteiten geen alcohol worden genuttigd. Het gebruik van drugs is
absoluut verboden. Tijdens de activiteiten mag niet gerookt worden. Wij adviseren om geen
sieraden, inclusief piercing te dragen tijdens de activiteit. Wij adviseren waardevolle zaken zo
mogelijk thuis te laten.
Validiteit
Uitjesboerderij Leekzicht gaat er zonder tegenbericht vanuit dat alle deelnemers valide en gezond
zijn om aan de activiteiten deel te nemen. In de validiteitsverklaring treft u een tabel met daarin een
activiteitenoverzicht en belangrijke kenmerken, zoals fysieke inspanning, risicogroep en benodigde
kennis en ervaring. Dit overzicht is een handvat dat kan helpen bij de keuze van deelnemers om al
dan niet deel te nemen. De deelnemer wordt alsnog betrokken en krijgt bijvoorbeeld een coachende
rol. Zijn er lichamelijke handicaps of medische gebreken waar we rekening mee kunnen of moeten
houden, dan horen we dat graag tijdig
Slecht weer
Wij proberen als Leekzicht altijd een passend alternatief aan te bieden, mits dit mogelijk is op de dag
van de activiteit. De klant dient hier ons als Leekzicht uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het
arrangement te contacten. Hierna is een wijziging niet meer mogelijk. De prijzen voor het
arrangement of de activiteit blijven zoals in de reservering na akkoord staat beschreven,
onderhandelen hierin is niet mogelijk. Voor activiteiten die extern worden ingekocht gelden andere
voorwaarden. Mits een activiteit duurder is wordt dit na afloop extra gefactureerd. Alternatieve
activiteiten bij slecht weer dient u te zien als service en niet als plicht.

