Algemene voorwaarden Farmersgolf Int BV
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door “Farmersgolf Int ”, gevestigd te
Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde, gesloten overeenkomsten met partij(en), te noemen
opdrachtgever(s) c.q. gebruiker. Tevens zijn ze ook van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Farmersgolf Int., tenzij partijen
schriftelijk anders overeengekomen. Ook zijn ze van toepassing op gebruik van de
tekens of combinatie van tekens van Farmersgolf Int.
2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Farmersgolf Int waarbij aan opdrachtgever(s) gelieerde derden zijn betrokken
3. De leveringsvoorwaarden van Farmersgolf Int prevaleren boven de
leveringsvoorwaarden van opdrachtgevers en aan hen gelieerde derden.
4. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven
de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in overleg bepalingen opstellen
ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen, die zoveel mogelijk doel
en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.
5. Indien op een overeenkomst tussen Farmersgolf Int en een opdrachtgever deze
algemene voorwaarden een maal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in
met de toepasselijkheid op eventuele later overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Artikel 2: overeenkomst
1. Als overeenkomst wordt aangemerkt alle tussen opdrachtgever en Farmersgolf Int.
gemaakte afspraken met betrekking tot het organiseren van activiteiten, het leveren
van diensten en materialen en het gebruik van de tekens of een combinatie van de
tekens van Farmersgolf Int.
Tekens Farmersgolf Int:
BOERENGOLF®, NR 004415634
GOLF À LA FERME®, NR 004915709
KLOMPENGOLF® NR 0806116

FARMERSGOLF™, NR 004387098
BAUERNGOLF®, NR 004415691
KLOMPGOLF® NR 0806116

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand door telefonische of schriftelijke afspraak en
bevestiging door Kaasboerderij Weenink.
2. Een overeenkomst komt tot stand door het gebruiken van de tekens of combinatie van
tekens van Farmersgolf Int BV
Aanvullende bepalingen voor tot stand komen van overeenkomst gebruik tekens van
Farmersgolf Int.
Leveringsvoorwaarden zijn in te zien op www.boerengolf.nl en alle andere websites
van Farmersgolf Int. Gebruiker dient te weten dat het gebruik van de tekens of
combinatie van tekens, van Farmersgolf Int hierna te noemen “het gebruik”
toestemming behoeft van Farmersgolf Int. Uitzondering hierop is het gebruik ten
behoeve van vrije nieuwsgaring.
1. Bij ongevraagd gebruik zal Farmersgolf Int gebruiker in kennis stellen van de
leveringsvoorwaarden per mail. Voldoet gebruiker niet aan de voorwaarden van
Farmersgolf Int en gaat door met het gebruik dan zal Farmersgolf Int gebruiker en

onthoudingsverklaring sturen en een factuur ter Hoogte van € 1500, ex btw voor
geleden schade en verricht werk. Gebruiker heeft 3 maand tijd gebruik te staken.
Continueert gebruiker het gebruik dan zijn de leveringsvoorwaarden onverkort van
toepassing.
Dit geldt ook voor gebruik van de tekens door gebruiker via derden, geen
economische eenheid vormende met gebruiker.
Prijsopgaven
2. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en niet bindend, Farmersgolf Int BV behoudt zichzelf
het recht de prijzen ten alle tijden te wijzigen.
Artikel 4: Betaling
1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro, of contant in geldige Nederlandse
valuta.
2. Betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst
een betalingstermijn van 14 dagen na levering is overeengekomen.
3. Indien 14 dagen na levering nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van
verzuim. Kaasboerderij Weenink is dan genoodzaakt naast de wettelijke rente extra
administratie kosten in rekening te brengen.
4. Schriftelijk kan een gewijzigde betalingstermijn worden overeengekomen.
Artikel 6: Annuleren van een activiteit
1. Annuleren kan tot 30 dagen voorafgaand aan de activiteit kosteloos.
Bij annulering binnen 30 dagen voorafgaand aan de datum van de activiteit wordt 25%
van het gefactureerde bedrag in rekening gebracht
2. In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn 100% van de
reserveringswaarde te betalen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Indien Farmersgolf Int door omstandigheden buiten zijn wil en of schuld een
overeenkomst niet behoorlijk kan nakomen wordt dit aangemerkt als overmacht voor
Farmersgolf Int. Farmersgolf Int is in dat geval niet aansprakelijk voor de ontstane
schade.
2. Mocht in verband met de uitvoering van een met Farmersgolf Int gesloten
overeenkomst schade ontstaan, dan is deze beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde
dan wel tot de hoogte van de uitkering van de door Farmersgolf Int
Afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8: artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle met overeenkomsten met Farmersgolf Int is Nederlands recht van toepassing
Een beroep op de bepalingen van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. De
Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

