ALGEMENE VOORWAARDEN JUMPSTYLE ASSEN

Artikel 1: Definities
De hierna aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Jumpstyle Assen.
Diensten: de arrangementen (jumps) die Jumpstyle aanbiedt en de activiteiten die bij Jumpstyle
kunnen worden verricht.
Jumpstyle Assen: de besloten vennootschap J&B activiteiten, bezoekadres J.C van Markenstraat 6a te
(9403AS) Assen, met KvK-nummer 69619700.
Klant: de persoon met wie Jumpstyle Assen een overeenkomst aangaat, de persoon aan wie
Jumpstyle Assen een aanbieding doet, de persoon die aan Jumpstyle Assen een aanbieding doet, of
de persoon die het terrein of het gebouw van Jumpstyle (al dan niet als begeleider) betreedt.
Verklaring: de door Jumpstyle opgestelde verklaring, getiteld “Verklaring” die Klant(en) en/of
ouders/voogden ondertekenen waarin onder meer wordt verklaard dat het springen volledig op
eigen risico is.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op ieder aanbod, alle onderhandelingen, alle overeenkomsten en alle andere
(rechts)handelingen van of met Jumpstyle zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst / Toegangsbewijzen
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen
advertenties, vermelde prijzen, data en openingstijden van Jumpstyle vrijblijvend.
3.2 Toegangsbewijzen kunnen zowel online als aan de balie van Jumpstyle worden aangeschaft.
Indien Klant kiest voor het online aanschaffen van een of meer toegangsbewijzen, dan dient hij bij
het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken. Bij het online aanschaffen
van een of meer toegangsbewijzen, dan vindt de totstandkoming van de overeenkomst plaats op de
op de website van Jumpstyle aangegeven wijze en op het door Jumpstyle op de website aangegeven
moment. Indien zulks niet is aangegeven, dan vindt de totstandkoming van de overeenkomst in ieder
geval plaats zodra Jumpstyle een bevestiging heeft gestuurd op het door de klant opgegeven emailadres.
3.3 Alle prijzen van Jumpstyle zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Klant betaalt op het door Jumpstyle aangegeven moment en voor zover zulks niet is bepaald: uiterlijk
direct voorafgaand aan het moment waarop is afgesproken dat de Diensten door Jumpstyle worden
geleverd. Klant betaalt op de door Jumpstyle aangegeven wijze. Aan een bestelling kunnen nadere
betalings- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld.

3.4 De Klant dient goed te controleren of hij bij de bestelling van toegangsbewijzen de juiste
gegevens heeft ingevuld. Eventuele onjuistheden bij het invullen van de gegevens komen volledig
voor rekening en risico van de Klant. Toegangsbewijzen die online zijn gekocht worden verzonden
naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Jumpstyle mag het door Klant
opgegeven e-mailadres als het juiste e-mailadres blijven beschouwen totdat de Klant aan Jumpstyle
een nieuw e-mailadres meedeelt.
3.5 Jumpstyle mag ervan uitgaan dat de Klant bij de bestelling de juiste gegevens heeft ingevuld.
Voor het geval Jumpstyle toch twijfelt aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd,
dan kan Jumpstyle contact opnemen met de Klant door middel van de door Klant ingevoerde
gegevens, maar Jumpstyle is daartoe nooit verplicht. Als Jumpstyle de Klant niet kan bereiken
(waarbij een poging volstaat) en/of indien een of meer gegevens van de Klant onjuist zijn en/of
indien Jumpstyle daar redelijkerwijs aan twijfelt, dan is Jumpstyle gerechtigd om de overeenkomst
zonder dat daarvoor een nadere mededeling of ingebrekestelling is vereist te ontbinden.
3.6 Alle opdrachten van Klanten worden geacht uitsluitend aan Jumpstyle te zijn gegeven en te
worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek
(“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2
BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een
opdracht hebben ontvangen, zijn volledig uitgesloten.
3.7 Als twee of meer Klanten een overeenkomst sluiten met Jumpstyle, dan zijn zij hoofdelijk
tegenover Jumpstyle verbonden.
3.8 Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen. Dit betekent dat
de Klant geen ontbindingsrecht heeft zoals bedoeld in artikel 6:230o BW. Toegangsbewijzen kunnen
dus niet worden geretourneerd. Wijziging van de datum het tijdstip, of anderszins van de
overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Jumpstyle daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming
verleent.
3.9 Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden doorverkocht aan derden. Alle
vorderingsrechten van de Klant op Jumpstyle zijn onoverdraagbaar krachtens beding in de zin van
artikel 3:83 lid 2 BW.
Artikel 4: Diensten
4.1 Iedere Klant die de trampolines en jumpareas van Jumpstyle betreedt heeft een geldig
toegangsbewijs nodig, tenzij hij aantoont dat hij geen Diensten afneemt maar een meerderjarige
begeleider is van een minderjarige Klant. Dit toegangsbewijs moet op verzoek aan iedere
medewerker van Jumpstyle of daartoe door Jumpstyle aangewezen personen worden getoond.
Indien er geen geldig toegangsbewijs kan worden getoond, dan is Jumpstyle gerechtigd om de Klant
de toegang tot het gebouw te ontzeggen en haar Diensten niet te leveren zonder dat zij
schadeplichtig wordt of tot restitutie dient over te gaan van een eventueel betaalde koopprijs. Het
risico van verlies, beschadiging, diefstal of misbruik van toegangsbewijzen ligt volledig bij de Klant.
4.2 Iedere Klant die de trampolines en jumpareas van Jumpstyle betreedt dient aantoonbaar een
Verklaring te hebben getekend. Indien dit niet door de Klant kan worden aangetoond, dan is

Jumpstyle gerechtigd om de Klant de toegang tot het gebouw te ontzeggen en haar Diensten niet te
leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of tot restitutie dient over te gaan van een eventueel
betaalde koopprijs.
4.3 Jumpstyle is altijd bevoegd om attracties buiten bedrijf/werking te stellen en te houden of aan
Klant de toegang daartoe te weigeren, zonder dat zij schadeplichtig wordt of tot restitutie dient over
te gaan van een eventueel betaalde koopprijs.
4.4 Geen van de door Jumpstyle genoemde of afgesproken termijnen, data of tijdstippen zijn fataal.
Het kan voorkomen dat er (op de dag zelf waarop de Dienst zou worden geleverd) onvoldoende
beschikbaarheid blijkt te zijn voor de Diensten van Jumpstyle, om welke reden dan ook, of dat
Jumpstyle om andere redenen de Diensten op een afgesproken datum niet kan leveren. In het geval
daardoor sprake is van een tekortkoming in de nakoming door Jumpstyle, dan heeft de Klant de
mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst en recht om restitutie te vorderen van het bedrag
dat is betaald voor het toegangsbewijs. Jumpstyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een
overschrijding van een termijn of het te laat leveren van een Dienst en is daardoor nooit
schadeplichtig.
4.5 Jumpstyle mag om welke reden dan ook en zonder opgaaf van redenen weigeren om aan een of
meer Klanten om de Diensten te verlenen. In het geval daardoor sprake is van een tekortkoming in
de nakoming door Jumpstyle, dan heeft de Klant de mogelijkheid tot ontbinding van de
overeenkomst en restitutie van het bedrag dat is betaald voor het toegangsbewijs. Jumpstyle is
daardoor nooit schadeplichtig.
4.6 Klant verleent aan Jumpstyle bij voorbaat toestemming om al haar verplichtingen en/of rechten
op een der in afdeling 3 van titel 2 van boek 6 BW bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan.
Klant is bij een dergelijke overgang bevoegd om de overeenkomst binnen drie dagen na kennisgeving
daarvan aan de Klant doch uiterlijk 48 uur voordat de Dienst zou worden geleverd te ontbinden
zonder dat Jumpstyle of de derde op wie de verplichting is overgegaan daardoor op enige wijze
schadeplichtig wordt. Deze ontbindingsbevoegdheid geldt niet indien de overgang van de
verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Jumpstyle waarbij
zowel de verplichtingen als de daartegenoverstaande rechten ten opzichte van de Klant overgaan.
Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1 De gegevens van Klant worden door Jumpstyle Assen vastgelegd in een databestand ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst. Daarnaast wordt dit gedaan om Klant op de hoogte te
houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van Jumpstyel Assen. Indien Klant het niet
op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan Klant contact
opnemen, in persoon (aan de receptie), telefonisch of schriftelijk, met Jumpstyle Assen; de gegevens
van Klant worden op verzoek van Klant verwijderd. Adressen uit het Klantenbestand zullen door
Jumpstyle Assen niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel
gebruikt worden door Jumpstyle Assen en de daaraan gelieerde vennootschappen.
5.2 Jumpstyle Assen maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van
deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt
worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.

5.3 Jumpstyle Assen is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die
door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden.
Indien Klant hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit
bij Jumpstyle Assen melden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door
Jumpstyle Assen aangeboden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de
gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
6.2 Iedere klant betreedt het gebouw van Jumpstyle op eigen risico. Jumpstyle is niet aansprakelijk
voor blessures, letsel, diefstal, beschadiging, verlies van zaken of welke schade dan ook.
6.3 Alle aanspraken van Klanten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend
bij Jumpstyle binnen één jaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten
waarop hij zijn aanspraken baseert.
6.4 Voor de Diensten geldt een aantal huisregels, die op de reglementenborden staan vermeld. De
Klant is verplicht om de aanwijzingen van de medewerkers van Jumpstyle volledig en direct opvolgen
en de instructies op de aanwezige borden na te leven.
6.5 Jumpstyle Assen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door Klant en/of derden
geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van
TMN. TMN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als
bedoeld in artikel 6:76 BW.
6.6 Jumpstyle Assen is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van
goederen van Klant ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt. Klant vrijwaart Jumpstyle
Assen tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het
verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Jumpstyle Assen
6.7 De aansprakelijkheid van Jumpstyle Assen, voor zover die valt buiten de dekking van een door
Jumpstyle Assen afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
6.8 Jumpstyle Assen is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van
een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de
dekking van de door Jumpstyle Assen afgesloten verzekering.
6.9 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee
corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Jumpstyle
Assen en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Jumpstyle Assen ingeschakelde
adviseurs.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de klant
7.1 Klant en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die
voor Jumpstyle Assen en/of enige derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een
tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen,
begaan door Klant en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is
veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Klant houder is of die onder
zijn/haar toezicht staat. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de
risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Jumpstyle Assen met zich meebrengen
7.2 Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het
deelnemen aan de activiteiten bij TMN met zich meebrengen.
Artikel 8: Offertes
8.1 Indien Jumpstyle Assen een offerte uitbrengt, is deze gedurende dertig dagen geldig en
vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Jumpstyle Assen zich het recht voor de
offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken. In geval Jumpstyle Assen gebruik maakt van haar recht om af te wijken van de offerte, zal zij
dit Klant tijdig (schriftelijk) mededelen.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jumpstyle Assen slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging.
8.4 Schriftelijk geaccepteerde offertes zijn bindend. Hiervan kan niet meer afgeweken worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
8.5 Bij een samengestelde prijsopgave, bestaat geen verplichting voor Jumpstyle Assen tot levering
van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten of diensten tegen een
overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
Artikel 9: Verplichtingen van Klant mbt zaalverhuur
9.1 Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n). Klant
dient zich te houden aan de in de Overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd benodigd
voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, vangt aan op het tijdstip dat de
ruimte gehuurd is.
9.2 Een Overeenkomst met betrekking tot zaalhuur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd.
Kalnt die de Overeenkomst, om welke reden dan ook, opzegt, is aan Jumpstyle Assen een vergoeding
verschuldigd die de helft van de som van de Overeenkomst bedraagt, in geval van opzegging ten
minste één maand voor de ingangsdatum van de huur. De volledige som is verschuldigd indien Klant
korter dan één maand voor de ingangsdatum van de huur de Overeenkomst opzegt of van de
Overeenkomst geen gebruik maakt, om welke reden dan ook.
9.3 Klant dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het
gebouw aanwezige zaken. Klant dient de ruimte(n) na afloop van de periode waarvoor deze gehuurd

is, op te leveren aan Jumpstyle Assen in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Klant
staat ervoor in dat alle door hem/haar gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze
bepaling naleven.
9.4 Jumpstyle Assen heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren en/of
andere materialen en plaatsen in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen, te
laten herstellen op kosten van Klant, voor zover de schade is ontstaan gedurende het gebruik van de
betreffende ruimte(n) door Klant, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
9.5 Een optie voor één of enkele in beheer van Jumpstyle Assen zijnde ruimten is vrijblijvend en kan
blijven staan totdat een ander wil boeken. Jumpstyle Assen neemt dan direct contact op met de
eerste optant die vervolgens 48 uur de gelegenheid heeft de optie om te zetten in een definitieve
boeking of te laten vervallen. Uitzondering op bovenstaande wordt gemaakt voor opties van de
business partners van Jumpstyle Assen; opties van business partners hebben voorrang op opties van
optanten, niet zijnde business partners.
Artikel 10: Diversen
10.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en Jumpstyle wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de Klant en Jumpstyle kennis
te nemen.

