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Algemene	voorwaarden			
	
Artikel	1.	Definities		

1.1.		The	Climbing	Company:	de	contractspartij	die	de	activiteiten	organiseert	of	de	diensten	
en	materialen	beschikbaar	stelt.	
1.2.		Opdrachtgever:	ieder	natuurlijke	persoon	of	rechtspersoon	die	voor	zichzelf	dan	wel	ten	
behoeve	van	derden	een	overeenkomst	sluit	met	The	Climbing	Company	of	gebruik	maakt	
van	activiteiten,	diensten	of	materiaal	van	The	Climbing	Company.		
1.3.		Deelnemer:	ieder	natuurlijke	persoon	die	feitelijk	deelneemt	aan	of	gebruik	maakt	van	
een	activiteit.		
1.4.		Activiteit:	een	door	The	Climbing	Company	aangeboden	of	georganiseerde	sportieve	of	
recreatieve	activiteit,	indoor	of	outdoor,	inclusief	eventuele	handelingen	ter	voorbereiding	
dan	wel	ondersteuning	van	deze	activiteit,	zoals	het	geven	van	instructie	of	begeleiding,	de	
verhuur	dan	wel	verkoop	van	materiaal,	het	verzorgen	van	vervoer,	het	verzorgen	van	
accommodatie(s)	en	het	verzorgen	van	eten	en	drinken.	
	

Artikel	2.	Algemeen		
2.1.		Deze	voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	alle	activiteiten,	aanbiedingen,	offertes	en	
overeenkomsten	tussen	The	Climbing	Company	en	opdrachtgever	waarop	The	Climbing	
Company	deze	voorwaarden	van	toepassing	heeft	verklaard,	voor	zover	van	deze	
voorwaarden	niet	door	partijen	uitdrukkelijk	en	schriftelijk	is	afgeweken.		
2.2.		Naast	de	Algemene	Voorwaarden	gelden	tevens	aanvullende	voorwaarden	die	de	
‘Huisregels’	en/of	de	‘Klimregels’	worden	genoemd.	Deze	aanvullende	voorwaarden	worden	
bij	de	ingang	aangeduid	en/of	bij	de	informatiebalie	en/of	bij	de	kleedkamers.	
2.3.		De	opdrachtgever	aanvaardt	de	toepasselijkheid	van	deze	voorwaarden	door	het	
aangaan	van	een	overeenkomst	met	The	Climbing	Company	of	het	feitelijk	deelnemen	aan	
een	activiteit	van	The	Climbing	Company	of	door	het	betalen	van	het	verschuldigde	tarief.	
Voorafgaand	aan	de	eerste	deelname	aan	een	activiteit	dient	de	opdrachtgever	en/of	
deelnemer	zich	in	te	schrijven	via	de	website	en	zich	op	de	hoogte	te	stellen	van	en	akkoord	
te	gaan	met	de	Algemene	Voorwaarden.	
2.4.		The	Climbing	Company	is	alleen	gebonden	aan	de	overeenkomst	en/of	wijzigingen	
daarvan	en/of	aanvullingen	daarop,	als	The	Climbing	Company	deze	schriftelijk	heeft	
geaccepteerd.		
2.5.		The	Climbing	Company	houdt	zich	het	recht	voor	om	fotografische	of	andere	opnamen	
die	tijdens	de	activiteit	zijn	gemaakt	te	gebruiken	voor	promotiedoeleinden.	Bezwaar	
hiertegen	moet	binnen	14	dagen	na	de	opnamen	schriftelijk	worden	ingediend.		
	

Artikel	3.	Totstandkoming	en	inhoud	overeenkomst		
3.1.		Ieder	aanbod	van	The	Climbing	Company	is	slechts	een	vrijblijvende	uitnodiging	aan	
opdrachtgever	om	een	overeenkomst	met	The	Climbing	Company	aan	te	gaan.	De	
overeenkomst	komt	eerst	tot	stand	doordat	The	Climbing	Company	mondeling	(cq.	
telefonisch)	of	schriftelijk	(waaronder	e-mail,	whatsapp	en	andere	digitale	middelen)	het	
aanbod	van	de	opdrachtgever	om	de	overeenkomst	aan	te	gaan	aanvaardt.	Het	aanbod	kan,	
zo	nodig	ook	nog	na	aanvaarding	door	de	opdrachtgever,	worden	herroepen	door	The	
Climbing	Company,	bijvoorbeeld	wegens	correctie	van	fouten	in	de	berekening	van	de	prijs	
of	van	andere	fouten.	De	herroeping	door	The	Climbing	Company	dient	zo	spoedig	mogelijk,	
doch	in	ieder	geval	binnen	24	uur	na	de	dag	van	aanvaarding	te	geschieden	onder	opgaaf	van	
redenen.	De	opdrachtgever	heeft	in	dat	geval	recht	op	onverwijlde	restitutie	van	eventueel	
reeds	betaalde	gelden.	Kennelijke	fouten	en/of	vergissingen	binden	The	Climbing	Company	
nimmer.	
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3.2.		Degene	die	namens	een	ander	een	overeenkomst	aangaat	met	The	Climbing	Company	is	
jegens	The	Climbing	Company	hoofdelijk	aansprakelijk	voor	alle	verplichtingen	die	uit	deze	
overeenkomst	voortvloeien.		
	

Artikel	4.	Prijs		
4.1.		The	Climbing	Company	publiceert	op	haar	website	een	overzicht	van	de	tarieven	van	de	
meest	gangbare	activiteiten.	Op	verzoek	van	de	opdrachtgever	brengt	The	Climbing	
Company	een	offerte	uit	voor	een	in	overleg	overeen	te	komen	activiteit.	The	Climbing	
Company	is	vrij	om	activiteiten	tegen	een	afwijkend	tarief	aan	te	bieden.		
4.2.		De	prijs	in	publicaties	geldt	in	principe	per	persoon,	tenzij	uitdrukkelijk	anders	vermeld	
is.	Deze	prijs	omvat	alleen	de	diensten	en	voorzieningen	die	in	de	publicatie	zijn	omschreven.			
4.3.		Indien	de	overeenkomst	gesloten	wordt	ten	behoeve	van	een	groep,	brengt	The	
Climbing	Company	de	kosten	voor	het	vooraf	opgegeven	aantal	deelnemers	en/of	
materialen	in	rekening,	tenzij	anders	is	overeengekomen.	De	opdrachtgever	heeft	tot	3	
werkdagen	van	tevoren	de	tijd	om	het	exacte	aantal	deelnemers	op	te	geven.		
4.4.		Indien	de	opdrachtgever	een	overeenkomst	met	The	Climbing	Company	heeft	gesloten,	
die	een	waarde	vertegenwoordigt	van	meer	dan	€	500,00,	kan	The	Climbing	Company	
hiervoor	een	aanbetaling	vragen	van	de	helft	van	het	bedrag.	Dit	bedrag	dient	bijgeschreven	
te	zijn	op	de	bankrekening	van	The	Climbing	Company	voordat	de	overeenkomst	tot	
uitvoering	wordt	gebracht.		
	

Artikel	5.	Betaling		
5.1.		De	betaling	van	de	activiteit	dient	bij	het	ter	beschikking	stellen	van	de	producten	of	
diensten	direct	per	pin	te	worden	voldaan	,	tenzij	anders	overeengekomen.		
5.2.		Indien	partijen	overeen	zijn	gekomen	dat	de	betaling	per	factuur	zal	geschieden,	dan	
dient	betaling	plaats	te	vinden	binnen	14	dagen	na	factuurdatum.		
5.3.		Na	het	verstrijken	van	de	betalingstermijn	is	de	opdrachtgever	van	rechtswege	in	
verzuim	en	zijn	alle	vorderingen	van	The	Climbing	Company	op	opdrachtgever	onmiddellijk	
opeisbaar	en	heeft	The	Climbing	Company	het	recht	de	uitvoering	van	overeenkomsten	op	te	
schorten,	totdat	de	opdrachtgever	aan	alle	opeisbare	verplichtingen	heeft	voldaan.		
5.4.		Indien	de	opdrachtgever	zijn	betalingsverplichtingen	niet	of	niet	behoorlijk	nakomt,	
heeft	The	Climbing	Company	het	recht	de	deelname	van	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	
aan	activiteiten	uit	te	sluiten	en	de	overeenkomst	met	onmiddellijke	ingang	te	ontbinden.		
5.5.		In	de	situatie	van	artikel	5.3.	en	5.4.	brengt	The	Climbing	Company	alle	noodzakelijk	
gemaakte	buitengerechtelijke	en	gerechtelijke	kosten	ter	incasso	in	rekening	aan	de	
opdrachtgever	die	in	verzuim	is.	The	Climbing	Company	is	gerechtigd	aanvullende	
schadevergoeding	te	vorderen	voor	alle	ter	zake	van	de	overeenkomst	gemaakte	kosten.	
	

Artikel	6.	Annulering	en	wijziging		
6.1.		De	opdrachtgever	is	gerechtigd	schriftelijk	te	annuleren,	met	dien	verstande	dat	de	
opdrachtgever	aan	The	Climbing	Company	de	navolgende	vergoeding	verschuldigd	is:		

1. bij	annulering	meer	dan	14	dagen	voor	het	plaatsvinden	van	de	activiteit	blijft	25%	
van	de	kosten	van	de	activiteit	verschuldigd.		

2. bij	annulering	meer	dan	7	dagen	voor	het	plaatsvinden	van	de	activiteit	blijft	50%	
van	de	kosten	van	de	activiteit	verschuldigd.		

3. bij	annulering	7	dagen	tot	72	uur	voor	het	plaatsvinden	van	de	activiteit	blijft	75%	
van	de	kosten	van	de	activiteit	verschuldigd.		

4. bij	annulering	72	uur	of	minder	voor	het	plaatsvinden	van	de	activiteit	blijft	100%	
van	de	kosten	van	de	activiteit	verschuldigd.	

De	opdrachtgever	is	gehouden	de	door	hem	verschuldigde	betaling	binnen	7	dagen	na	de		
annulering	te	voldoen.		
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6.2.		The	Climbing	Company	heeft	het	recht	de	overeenkomst	op	te	schorten	of	te	ontbinden	
indien	het	aantal	aanmeldingen	kleiner	is	dan	het	vooraf	gepubliceerde	of	afgesproken	
minimum	aantal	deelnemers,	zonder	dat	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	recht	heeft	op	
schadevergoeding.			
6.3.		The	Climbing	Company	is	te	allen	tijde	gerechtigd	de	overeenkomst	te	ontbinden	in	
geval	van	overmacht.	Onder	overmacht	wordt	verstaan	omstandigheden	die	de	nakoming	
van	de	overeenkomst	verhinderen	en	die	niet	aan	The	Climbing	Company	zijn	toe	te	rekenen.	
Onder	overmacht	wordt	in	ieder	geval	begrepen:	terreur,	politieke	onrust,	natuurrampen,	
algemene	stakingen	en	weersomstandigheden.	Voor	outdoor	activiteiten	rechtvaardigen	
weersomstandigheden,	gelet	op	de	veiligheid	van	de	deelnemers,	te	allen	tijde	een	beroep	
op	overmacht.		
6.4.		Indien	The	Climbing	Company	de	overeenkomst	(gedeeltelijk)	ontbindt	op	grond	van	
overmacht	heeft	de	opdrachtgever	recht	op	restitutie	van	de	reeds	betaalde	gelden	naar	
evenredigheid	van	de	tekortkoming	in	de	nakoming	van	The	Climbing	Company.	The	
Climbing	Company	zal	zich	inspannen	de	opdrachtgever	een	alternatief	van	vergelijkbare	
kwaliteit	aan	te	bieden,	zo	mogelijk	in	dezelfde	periode.		
6.5.		Op	grond	van	gewichtige,	onverwijld	aan	de	opdrachtgever	mede	te	delen	
omstandigheden,	is	The	Climbing	Company	gerechtigd	de	aangeboden	activiteit	te	wijzigen.	
Indien	mogelijk	zal	The	Climbing	Company	de	opdrachtgever	een	alternatief	aanbieden	dat	
het	specifieke	karakter	en	de	aard	van	de	activiteit	zoveel	mogelijk	intact	laat	en	past	binnen	
het	afgesproken	budget	van	de	opdrachtgever	en	dit	onverwijld	meedelen.		
6.6.		De	opdrachtgever	kan	de	wijziging	als	bedoeld	in	6.5.	afwijzen	indien	het	alternatief	een	
wezenlijk	ander	karakter	heeft	dan	de	oorspronkelijk	overeengekomen	activiteit	of	de	
wijziging	de	opdrachtgever	op	andere	wijze	nadeel	van	meer	dan	geringe	betekenis	oplevert.	
De	opdrachtgever	dient	The	Climbing	Company	zo	spoedig	mogelijk	in	kennis	te	stellen	van	
zijn	beslissing.	Indien	de	opdrachtgever	de	wijziging	afwijst,	hebben	partijen	de	bevoegdheid	
om	de	overeenkomst	op	te	zeggen.	De	opdrachtgever	heeft	in	dat	geval	recht	op	restitutie	
van	reeds	betaalde	gelden	of	het	gedeelte	van	het	bedrag	dat	betrekking	heeft	op	de	niet-		
genoten	onderdelen	van	de	activiteit.	
6.7.		Bij	een	voortijdig	vertrek	op	initiatief	van	de	opdrachtgever	of	de	deelnemer	is	de	
volledige	prijs	voor	de	overeengekomen	activiteit	verschuldigd,	ook	in	het	geval	het	vertrek	
een	medische	reden	heeft.		
	

Artikel	7.	Verplichtingen	van	The	Climbing	Company		
7.1.		The	Climbing	Company	is	verplicht	tot	uitvoering	van	de	activiteit	overeenkomstig	de	
verwachtingen	die	de	opdrachtgever	op	grond	van	de	overeenkomst	en	toezeggingen	van	
The	Climbing	Company	mocht	hebben.		
7.2.		The	Climbing	Company	is	hierbij	verplicht	zich	als	een	goede	organisator	te	gedragen	en	
de	opdrachtgever	hulp	en	bijstand	te	bieden	voor	zover	dat	redelijkerwijs	van	hem	gevergd	
kan	worden.		
7.3.		The	Climbing	Company	is	verplicht	om	een	aansprakelijkheidsverzekering	af	te	sluiten.		
	

Artikel	8.	Verplichtingen	van	de	opdrachtgever	en	deelnemer		
8.1.		De	opdrachtgever	is	verplicht	voor	of	uiterlijk	bij	de	totstandkoming	van	de	
overeenkomst	alle	persoonlijke	omstandigheden	van	zichzelf	en/of	degenen	namens	wie	hij	
de	overeenkomst	aangaat	aan	The	Climbing	Company	of	de	vertegenwoordiger	van	The	
Climbing	Company	te	melden	voor	zover	deze	van	invloed	kunnen	zijn	op	een	goed	verloop	
van	de	activiteit.	Deze	verplichting	geldt	met	name	voor	alle	relevante	medische	en	
conditionele	bijzonderheden.	De	deelnemer	is	en	blijft	echter	zelf	verantwoordelijk	voor	de	
inschatting	of	hij/zij	in	voldoende	conditie	is	om	de	desbetreffende	activiteit	te	beoefenen.	
The	Climbing	Company	mag	volledig	afgaan	op	de	juistheid	van	de	mededelingen	van	de	
opdrachtgever	en	deelnemer	omtrent	de	kennis,	vaardigheden,	ervaring,	fysieke	en	mentale	
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gesteldheid	van	de	deelnemer	en	de	aanwezigheid	en	geldigheid	van	eventuele	diploma’s	en	
certificaten	die	benodigd	zijn	met	betrekking	tot	een	activiteit.	
8.2.		De	deelnemer	zal	niet	deelnemen	aan	een	activiteit	indien	hij	niet	in	een	goede	
lichamelijke	en	geestelijke	gezondheid	verkeert,	alcohol	of	drugs	heeft	gebruikt,	of	
medicijnen	heef	ingenomen	die	de	vaardigheid	van	de	deelnemer	kunnen	beïnvloeden.	De	
deelnemer	verklaart	dat	hij	aan	de	activiteit	kan	deelnemen	zonder	zichzelf	of	anderen	in	
gevaar	te	brengen.	
8.3.		De	deelnemer	is	verplicht	tot	naleving	van	alle	aanwijzingen	en	instructies	van	The	
Climbing	Company	of	diens	vertegenwoordiger	om	de	goede	uitvoering	van	de	activiteit	te	
bevorderen.	Indien	de	deelnemer	zodanige	hinder	of	last	veroorzaakt	dat	daardoor	de	
uitvoering	van	de	activiteit	in	sterke	mate	wordt	bemoeilijkt	of	kan	worden	bemoeilijkt,	de	
deelnemer	de	veiligheid	van	zichzelf	of	anderen	in	gevaar	brengt	of	op	een	onverantwoorde	
wijze	omgaat	met	de	natuur	en	milieu,	kan	deze	deelnemer	door	The	Climbing	Company	of	
diens	vertegenwoordiger	van	(verdere)	deelname	aan	de	activiteit	worden	uitgesloten.	Deze	
beslissing	is	uitsluitend	ter	beoordeling	van	The	Climbing	Company	of	diens	
vertegenwoordiger	en	kan	door	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	niet	ter	discussie	worden	
gesteld.	Alle	hieruit	voortvloeiende	extra	kosten	zijn	voor	rekening	van	de	uitgesloten	
deelnemer	of	de	opdrachtgever	onder	wiens	verantwoordelijkheid	deze	deelnemer	
deelneemt.	De	opdrachtgever	blijft	gehouden	de	overeengekomen	prijs	te	betalen	en	er	
bestaat	geen	recht	op	restitutie	van	betaalde	bedragen.	
8.4.		De	deelnemer	is	verplicht	het	ter	beschikking	gestelde	materiaal	te	gebruiken	op	een	
wijze	waartoe	het	krachtens	zijn	aard	en	de	overeenkomst	is	bestemd,	en	zoals	door	The	
Climbing	Company	of	diens	vertegenwoordiger	onderwezen	wordt.	De	deelnemer	dient	
eventuele	gebreken	bij	ontvangst	van	het	materiaal	te	melden	en	vast	te	laten	leggen.	De	
deelnemer	mag	geen	wijzigingen	in	het	materiaal	aanbrengen	of	dit	aan	derden	in	gebruik	
geven	zonder	toestemming	van	The	Climbing	Company.	De	deelnemer	stelt	The	Climbing	
Company	zo	spoedig	mogelijk,	maar	uiterlijk	aan	het	einde	van	de	activiteit,	op	de	hoogte	
van	beschadiging	of	verlies	van	materialen.	De	deelnemer	zal	het	ter	beschikking	gestelde	
materiaal	in	dezelfde	staat	als	waarin	het	materiaal	is	ontvangen	inleveren	bij	The	Climbing	
Company	en	zo	schoon	als	mogelijk.	The	Climbing	Company	is	gerechtigd	zo	nodig	extra	
kosten	voor	schoonmaak,	zoekacties,	vervoer	en	berging	van	materialen,	aangiften	van	
vermissing	e.d.	aan	opdrachtgever	en/of	deelnemer	in	rekening	te	brengen.		
8.5.		Deelnemers	zijn	verplicht	om	zich	telkens	voor	aanvang	van	iedere	activiteit	op	de	
hoogte	te	stellen	van	de	actuele	Huisregels	en/of	Klimregels	en	zich	daarnaar	te	gedragen.				
8.6.		De	opdrachtgever	is	verplicht	voor	of	uiterlijk	bij	de	totstandkoming	van	de	
overeenkomst,	indien	nodig,	de	leeftijden	van	de	deelnemers	door	te	geven.	Indien	voor	een	
activiteit	een	leeftijdsgrens	geldt,	dan	behoudt	The	Climbing	Company	zich	het	recht	voor	om	
de	opdrachtgever	en	de	deelnemers	om	een	geldig	identificatiebewijs	te	vragen.	Indien	de	
opdrachtgever	of	de	deelnemers	niet	aan	de	leeftijdseis	voldoen	of	niet	in	staat	zijn	een	
geldig	identificatiebewijs	te	laten	zien,	dan	is	The	Climbing	Company	bevoegd	deze	personen	
uit	te	sluiten	van	de	activiteit	en	de	kosten	in	rekening	te	brengen.		
8.7.		Een	deelnemer	die	de	leeftijd	van	18	jaar	nog	niet	heeft	bereikt,	heeft	voor	deelname	
aan	alle	activiteiten	de	schriftelijke	toestemming	van	de	ouder/wettelijk	vertegenwoordiger	
nodig.	In	het	geval	de	minderjarige	deelnemer	deel	uitmaakt	van	een	groep,	die	is	
vertegenwoordigd	door	een	opdrachtgever,	staat	de	opdrachtgever	ervoor	in	dat	deze	
toestemming	voor	iedere	minderjarige	deelnemer	is	verleend.	
8.8.		De	ouder/wettelijk	vertegenwoordiger	zal	zich	op	de	hoogte	stellen	van	de	specifieke	
eisen,	huisregels	en/of	klimregels	die	op	dat	moment	van	toepassing	zijn.	
	

Artikel	9.	Aansprakelijkheid		
9.1.		Opdrachtgever	en/of	deelnemer	is	zich	ervan	bewust	dat	de	klimsport	een	risicosport	is.	
Deelname	aan	activiteiten	van	The	Climbing	Company	geschiedt	op	eigen	risico.	Behoudens	
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in	geval	van	opzet	of	grove	schuld	van	The	Climbing	Company	zelf,	is	The	Climbing	Company	
niet	aansprakelijk	voor	enige	vorm	van	schade,	waaronder	gevolgschade	en	indirecte	schade,	
zoals	winst,	-loon,	of	omzetderving,	die	de	opdrachtgever	en/of	een	deelnemer	oploopt	
tijdens	de	activiteiten,	tenzij	en	voor	zover	uitsluiting	van	aansprakelijkheid	wettelijk	niet	
geoorloofd	mocht	zijn.		
9.2.		The	Climbing	Company	is	niet	aansprakelijk	in	het	geval	de	opdrachtgever,	deelnemer	of	
een	derde	handelingen	heeft	verricht	of	nagelaten,	die	hebben	bijgedragen	aan	het	ontstaan	
of	vergroten	van	de	schade.	
9.3.		The	Climbing	Company	is	in	ieder	geval	niet	aansprakelijk	voor	schade	die	het	gevolg	is	
van	omstandigheden	die	zijn	toe	te	rekenen	aan	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer,	zoals	
het	niet	melden	van	persoonlijke	omstandigheden,	een	ontoereikende	gezondheid	of	
conditie,	het	verzwijgen	van	medisch	relevante	informatie,	onjuist	handelen	of	niet-
handelen,	overschatting	van	de	eigen	vermogens	of	het	negeren	van	de	instructies.	De	
opdrachtgever	en/of	deelnemer	is	gehouden	deze	aansprakelijkheid	te	verzekeren.	
9.4.		The	Climbing	Company	is	niet	aansprakelijk	voor	de	schade	van	de	opdrachtgever	en/of	
deelnemer	indien	de	schade	het	gevolg	is	van	een	omstandigheid	die	als	overmacht	voor	The	
Climbing	Company	of	diens	vertegenwoordiger	kan	worden	gekwalificeerd.	
9.5.		The	Climbing	Company	is	slechts	aansprakelijk	voor	de	schade	die	het	gevolg	is	van	een	
materieel	gebrek	in	de	door	hem	geboden	faciliteiten	indien	dit	materiële	gebrek	te	wijten	is	
aan	zijn	schuld	en	krachtens	de	wet,	een	rechtshandeling	of	de	in	het	verkeer	geldende	
opvattingen	voor	zijn	rekening	komt.		
9.6.		The	Climbing	Company	is	in	ieder	geval	niet	aansprakelijk	voor	de	schade	die	het	gevolg	
is	van	handelingen	en	invloeden	van	niet	direct	bij	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	
betrokken	derden.		
9.7.		The	Climbing	Company	is	niet	aansprakelijk	voor	verlies,	beschadiging	of	diefstal	van	
eigendommen	van	de	opdrachtgever	en/of	de	deelnemer.	
9.8.		Onverminderd	de	overige	aansprakelijkheidsbeperkingen	is	The	Climbing	Company	
nimmer	aansprakelijk	voor	de	schade	van	de	minderjarige	deelnemer,	indien	de	activiteit	
plaatsvindt	onder	directe	begeleiding	of	toezicht	van	de	ouder/wettelijk	vertegenwoordiger	
van	de	minderjarige	deelnemer.		
9.9.		De	in	dit	artikel	opgenomen	uitsluitingen	en/of	beperkingen	van	de	aansprakelijkheid	
gelden	ook	ten	behoeve	van	de	werknemers	en	andere	vertegenwoordigers	van	The	
Climbing	Company,	betrokken	dienstverleners,	alsmede	hun	personeel,	tenzij	de	wet	dit	
uitsluit.		
9.10.		Indien	onverhoopt	een	gebeurtenis	zich	voordoet,	die	tot	aansprakelijkheid	van	The	
Climbing	Company	leidt,	zal	die	aansprakelijkheid	beperkt	zijn	tot	het	bedrag	of	de	bedragen	
waarop	de	door	The	Climbing	Company	gesloten	aansprakelijkheidsverzekering	aanspraak	
geeft,	vermeerderd	met	het	eigen	risico	dat	The	Climbing	Company	onder	zijn	
aansprakelijkheidsverzekering	draagt.		
9.11.		De	bedragen	die	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	ontvangt	of	zal	ontvangen	uit	
hoofde	van	een	(ongevallen)verzekering	zullen	in	mindering	worden	gebracht	op	de	uitkering	
van	schade	door	The	Climbing	Company	aan	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer.	
9.12.		De	opdrachtgever	en/of	deelnemer	is	jegens	The	Climbing	Company	aansprakelijk	voor	
schade	of	enig	ander	nadeel	dat	wordt	veroorzaakt	door	het	doen	of	nalaten	van	hemzelf,	of	
door	hem	‘toegelaten’	derden.			
	

Artikel	10.	Klachten,	meldplicht	en	toepasselijk	recht		
10.1.		Indien	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	een	tekortkoming	in	de	uitvoering	van	de	
overeenkomst	constateert,	dient	hij	dit	onmiddellijk	te	melden	bij	The	Climbing	Company,	
zodat	er	in	overleg	direct	een	passende	oplossing	kan	worden	getroffen.	Indien	de	klacht	op	
dat	moment	niet	naar	tevredenheid	is	opgelost,	kan	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	dit	
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uiterlijk	binnen	14	dagen	na	afloop	van	de	activiteit	schriftelijk	en	gemotiveerd	kenbaar	
maken	aan	The	Climbing	Company.	
10.2.		De	opdrachtgever	en/of	deelnemer	zal	een	ongeval	of	incident	onmiddellijk	melden	bij	
The	Climbing	Company.	In	het	geval	sprake	is	van	letselschade	zal	de	opdrachtgever	en/of	
deelnemer	The	Climbing	Company	op	de	hoogte	houden	van	de	aard	van	het	letsel	en	het	
verloop	van	het	herstel,	voor	zover	privacy	regels	dat	toelaten.	De	opdrachtgever	en/of	
deelnemer	zal	op	verzoek	van	The	Climbing	Company	zijn	volledige	medewerking	verlenen	
aan	een	onderzoek	naar	het	ongeval	of	incident	door	deskundigen.	
10.3.		Indien	de	opdrachtgever	en/of	deelnemer	een	geschil	bij	de	rechter	aanhangig	wil	
maken,	dient	dit	binnen	een	half	jaar	na	afloop	van	de	(beoogde)	activiteit	te	geschieden,	op	
straffe	van	verval	van	dit	vorderingsrecht.		
10.4.		Alle	geschillen	die	betrekking	hebben	op	een	overeenkomst,	gesloten	met	The	
Climbing	Company,	zullen	met	uitsluiting	worden	gebracht	voor	de	rechtbank	in	Amsterdam,	
Nederland,	tenzij	anders	overeengekomen.		
10.5.		Op	alle	overeenkomsten	onder	deze	algemene	voorwaarden	is	uitsluitend	het	
Nederlandse	recht	van	toepassing.		


