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Algemene Voorwaarden Assel Don Bosco Centrum 

De doelstelling van Assel Don Bosco Centrum (hierna te noemen het Centrum) is: een plaats bieden voor 

vorming, bezinning en ontspanning vanuit het gedachtegoed van Don Bosco aan mensen van Don Bosco 

Nederland en Vlaanderen en aan anderen die zich inzetten voor jeugdigen en jongeren.  

De stichting geeft prioriteit aan mensen uit Don Bosco Nederland en Vlaanderen. Daarnaast zet ze zich ook in 

voor personen en groepen buiten Don Bosco Nederland en Vlaanderen, die zich richten op jeugd en jongeren. 

Indien er dan nog ruimte over is stelt zij de accommodatie ook beschikbaar aan andere groepen en individuele 

personen. 

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden, en in de offerte en overeenkomsten waarop de 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan: 

Artikel 1 Definities 

1.1 het Centrum 

Assel Don Bosco Centrum. Alle accommodaties gelegen op het terrein Pomphulweg 104/106 te Assel (Hoog Soeren) 

1.2 Gastheer  

Degene, die het Centrum vertegenwoordigt bij de ontvangst en het uitgeleide doen van de gasten. 

1.3 Groep 

Een groep van 2 of meer gasten die gebruik maken van de faciliteiten van het Centrum 

1.3.1 Groepsleiding    

De natuurlijke of rechtspersoon die met het Centrum een overeenkomst heeft gesloten. 

1.3.2 Groepsleden 

Alle gasten die onder leiding van de groepsleiding gebruik maken van de faciliteiten van het Centrum 

1.4 Contractant/gast 

De contractant is de natuurlijke persoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 

zichzelf (individu) of voor de groep, zowel financieel als juridisch. Aan de contractant moeten één of meer dienst(en) 

worden verleend. Hierna te noemen gast. 

1.5 Individu 

Iedere persoon, vallende onder gast, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.  
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1.6 huisregels 

Het Centrum stelt de huisregels ter beschikking aan de gast; dat kan schriftelijk gebeuren of ter plaatse neer te 

leggen of op te hangen op een duidelijk waarneembare plaats. De gast is gehouden de huisregels na te leven. 

1.6.1 niet naleven huisregels 

Het Centrum is gerechtigd op ieder moment, zonder opzegtermijn, het verstrekken van al haar diensten aan een gast 

te beëindigen wanneer de gast (of gasten) de huis- en/of gedragsregels bij herhaling overtreedt (overtreden), of zich 

anderszins zodanig gedraagt (gedragen) dat de orde en rust in het Centrum en/of de normale exploitatie daarvan 

wordt verstoord. De gast dient in dat geval het Centrum per direct te verlaten. Het Centrum mag onderhavige 

bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar 

het redelijk oordeel van het Centrum voldoende aanleiding geven. 

1.6.2 verplichtingen 

Indien de gast op een nadere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook 

jegens het Centrum heeft dan is het Centrum gerechtigd de dienstverlening op te schorten. 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de 

totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming 

van deze overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in 

geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.  

2.2  Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.  

 

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten  

3.1  Het Centrum sluit overeenkomsten met gasten tot gebruik van haar accommodaties in overeenstemming met 

haar doelstelling en tegen een bepaalde prijs. 

3.2  Het Centrum is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, indien zij een overeenkomst 

aangaat, verplicht haar diensten op de overeengekomen tijdstippen te verlenen op de in het Centrum gebruikelijke 

wijze. 

3.3  De in artikel 3.2 genoemde verplichting geldt niet: 

a) In geval van overmacht aan de zijde van het Centrum 

b) Bij onvoorziene buitengewone situaties zoals calamiteiten, natuurrampen, pandemieën etc. buiten de schuld 

van het Centrum. 

c) Indien de gast op enige wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen. 
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Artikel 4 Annuleringen  

4.1  De in schriftelijke vorm door de gast of groepsleiding aan het Centrum gedane mededeling dat van één of meer 

overeengekomen huurperiodes geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke 

vorm door het Centrum aan de gast gedane mededeling dat één of meer overeengekomen huurperiodes geheel of 

gedeeltelijk niet doorgang kunnen vinden.  

 

 

 

4.1.1 Consequenties 

Indien er sprake is van een annulering is het Centrum mogelijk inmiddels een aantal verplichtingen aangegaan. 

Daarnaast heeft het Centrum wellicht andere gasten teleur moeten stellen en loopt zij tevens het risico voor de 

betreffende datum geen nieuwe reservering meer te kunnen boeken. Om het Centrum hiervoor schadeloos te 

stellen, geldt de volgende annuleringsregeling voor elke reservering: 

4.1.1.1  Bij annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal 

worden verleend, nader te noemen “de ingangsdatum”, wordt de gast alleen      € 25,- in rekening gebracht. 

4.1.1.2  Bij annulering tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van de ingangsdatum 50% van het huurbedrag 

4.1.1.3  Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de ingangsdatum 100% van het huurbedrag 

4.1.1.4 Zonder voorafgaande annulering geen gebruik makend door de gast van een reservering (no-show) wordt 

beschouwd als een annulering binnen de laatste termijn (zie 1.4.1.3) 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1. Het Centrum is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast of derden geleden, tenzij de 

schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het Centrum.  

5.2  Het Centrum is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en kan daardoor niet 

gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het voorafgaande is ook van toepassing voor 

zover het betreft in bewaring gegeven goederen. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid van de gast voor de schade 

6.1  De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Centrum is 

en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, 

waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, 

alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun 

toezicht staan. 
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Artikel 7 Afrekening en betaling  

7.1 De gast is de in de overeenkomst met het Centrum overeengekomen prijs verschuldigd. 

7.2 De tussen het Centrum en de gast gesloten overeenkomst voor een groepsarrangement wordt behoudens 

andersluidend beding geacht mede door alle tot de groep behorende gasten gesloten te zijn. 

7.3 Na afloop van het verblijf ontvangt de gast een factuur. Deze dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum 

te worden voldaan. 

7.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de gast in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling 

nodig zal zijn. 

7.5 Indien de gast in gebreke is dient hij aan het Centrum alle onder de inning vallende kosten te vergoeden, 

gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% 

van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.  

Artikel 8 Gevonden voorwerpen  

8.1 In het gebouw en aanhorigheden van het Centrum verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast 

worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het Centrum worden ingeleverd.  

8.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het Centrum 

heeft gemeld, verkrijgt het Centrum de eigendom.  

8.3 Indien het Centrum door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor 

rekening en risico van de gast. Het Centrum is nimmer tot toezending verplicht.  

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen  

9.1 Op de overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.  

9.2 Ingeval van geschillen tussen het Centrum en een gast is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de 

woonplaats van het Centrum, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en 

onverminderd de bevoegdheid van het Centrum het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van 

dit beding bevoegd zou zijn.  

9.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.  

9.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle 

andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan 

worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar 

strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.  


