
 

Algemene voorwaarden De Recreatheek 

Artikel 1. Gebruik van de dienst 
1.1  Met De Recreatheek is het mogelijk activiteiten te zoeken, draaiboeken te downloaden en 

animatieprogramma’s te maken en publiceren. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de 
gebruikers mogelijk om het design van de animatieprogramma’s deels aan te passen en een eigen inhoud te 
creëren. De Recreatheek biedt een inschrijf- en reserveermodule voor gasten t.b.v. van reservering en/of 
bestelling/verhuur van allerhande vrijetijdsactiviteiten (fietsverhuur, skelters, zwembad, midgetgolf, etc.) 
alsmede het bestellen van food en beverage of anderszins verhuur of reserveer items. 

1.2  Om De Recreatheek te kunnen gebruiken, moet een gebruiker eerst een abonnement afsluiten. Nadat een 
abonnement is afgesloten kan de gebruiker direct op een eigen account inloggen en de dienst gebruiken. 

1.3  De gebruiker dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen 
voor onbevoegden. In het bijzonder dient de gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. De 
Recreatheek mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf de gebruikers account na aanmelding met 
zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn/haar leiding en toezicht gebeurt.  

 
Artikel 2. Beschikbaarheid en onderhoud 
2.1  De Recreatheek zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de website 

te realiseren. De Recreatheek biedt echter geen garantie over beschikbaarheid. 
2.2  De Recreatheek onderhoudt De Recreatheek actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een 

beperking van de beschikbaarheid, zal De Recreatheek dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag 
is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder 
moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 

2.3  De Recreatheek mag van tijd tot tijd de functionaliteit van De Recreatheek aanpassen. Daarbij zijn feedback 
en suggesties van gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist De Recreatheek zelf welke aanpassingen zij al 
of niet doorvoert. Het is mogelijk dat deze aanpassingen het functioneren van De Recreatheek verandert. 

 
Artikel 3. Intellectueel eigendom 
3.1  De dienst De Recreatheek en alle informatie en afbeeldingen op De Recreatheek is het intellectueel eigendom 

van De Recreatheek. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Recreatheek is het niet 
toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, draaiboeken die verstrekt worden via De Recreatheek op 
enigerlei wijze te verspreiden. De informatie dient slechts voor eigen gebruik.  . 

3.2  Informatie die de gebruiker opslaat of verwerkt via De Recreatheek is en blijft eigendom van de gebruiker.  
3.3  Indien u informatie stuurt naar De Recreatheek, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor 

verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor 
de dienst. Dit geldt niet voor informatie die de gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 

3.4  De Recreatheek zal geen kennis nemen van gegevens die de gebruiker opslaat en/of verspreidt via De 
Recreatheek, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of De Recreatheek daartoe verplicht is 
krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal De Recreatheek zich inspannen de 
kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. 

 
Artikel 4. Vergoeding voor de dienst 
4.1  Aan het afnemen van een abonnement op De Recreatheek is een vergoeding per maand of per jaar 

verbonden. Deze vergoeding per jaar wordt steeds bij aanvang van deze periode verschuldigd. 
4.2  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door De Recreatheek genoemde prijzen exclusief omzetbelasting 

en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4.3  Facturatie van het verschuldigde abonnementsgeld geschiedt voorafgaand aan een abonnement periode 

middels een te ontvangen factuur. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij 
Schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.4.  Het niet (tijdig) voldoen van de betaling door de gebruiker aan De Recreatheek geeft De Recreatheek het 
recht de toegang tot De Recreatheek voor de gebruiker te blokkeren tot het moment dat de betaling is 
voldaan. De periode die de blokkade beslaat heeft geen invloed op de duur van het abonnement. 

 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van De Recreatheek beperkt tot 

het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de 6 maanden voorafgaand aan het moment van de schade 
brengende gebeurtenis. 

5.2  De Recreatheek is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
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5.3  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de gebruiker de schade uiterlijk 
binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij De Recreatheek meldt. 

5.4  In geval van overmacht is De Recreatheek nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker 
ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de 
telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in 
het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 

 
Artikel 6. Duur en opzegging 
6.1  Deze overeenkomst gaat in op de datum van het afgesloten abonnement en voor onbepaalde tijd. 
6.2  De overeenkomst van een abonnement op De Recreatheek wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij 

deze voortijdig schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd binnen de opzegtermijn van 30 dagen voor 
automatische verlenging. 

6.3  Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging mag De Recreatheek de functionaliteiten die 
beschikbaar zijn gesteld in het betaalde abonnement direct opheffen.  

 
Artikel 7. Wijzigingen voorwaarden 
7.1  De Recreatheek mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode 

(zoals gedefinieerd in 4.1) aanpassen. 
7.2  De Recreatheek zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding 

aankondigen via de dienst zodat de gebruiker daar kennis van kan nemen. 
7.3  Indien de gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan de gebruiker tot de datum van 

inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt 
als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

 
Artikel 8. Overige bepalingen 
8.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
8.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in 

verband met De Recreatheek worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het 
arrondissement waarin De Recreatheek gevestigd is. 

8.3  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door De Recreatheek wordt geacht juist te zijn, 
tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 

8.4  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele 
gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, 
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt 
gegeven. 

8.5  De Recreatheek is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een 
derde die De Recreatheek of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 

 
Artikel 13. Definities van gebruikte termen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
De Recreatheek BV:  gevestigd te Middelburg aan de Beddewijkstraat 29, 4331 LP in Middelburg ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85942650. BTW nummer: 
NL863795778B01 

Abonnement :  de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere 
tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 12 
maanden). 

De gebruiker:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Recreatheek een overeenkomst heeft 
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met De Recreatheek daarover in 
onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

Diensten:  de producten en/of diensten die De Recreatheek aan gebruiker zal leveren krachtens een 
overeenkomst. 

Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen De Recreatheek en gebruiker op grond waarvan De 
Recreatheek diensten levert aan de gebruiker. 

 

Paraaf: ……….. 


