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ALGEMEEN
Deze voorwaarden alsmede het Nederlands recht zijn van toepassing op alle overeenkomsten van High5 deltavliegschool (hierna te noemen: High5).
In deze voorwaarden wordt onder cursist verstaan degene, die heeft aangegeven de cursus te willen volgen.
Cursusdata worden in de agenda en op het internet bekend gemaakt. High5 heeft het recht deze te wijzigen en/of te annuleren.
Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft High5 het recht deze te annuleren, te verplaatsen, of samen te voegen met een andere cursus.
High5 heeft het recht om op grond van bijzondere kenmerken of omstandigheden personen de toegang tot de cursus te weigeren.
De minimumleeftijd voor cursisten is 14 jaar. Voor minderjarigen is schriftelijke toestemming van ouder of voogd vereist.
Het is personen niet toegestaan zonder toestemming van High5 of haar medewerkers/-sters tijdens het vliegbedrijf de start- of landingsgebied te betreden.
Het is cursisten uitsluitend toegestaan om een vlucht te maken:
Ø na uitdrukkelijke toestemming van High5 of haar medewerkers/-sters;
Ø ná uitvoering van de 5-puntencheck zoals genoemd in het High5 logboek;
Ø met behoorlijk radiocontact (tenzij door de verantwoordelijke medewerker/-ster hiervoor ontheffing is verleend);
Ø met hiertoe geschikte kleding en schoeisel;
Ø indien niet onder invloed van drank, slaapmiddelen, genotmiddelen, medicijnen of andere middelen die de rij- of vliegvaardigheid kunnen beïnvloeden.
1.9. Het is de cursist niet toegestaan om:
Ø anderen in gevaar te brengen;
Ø het lesmateriaal roekeloos of ruw te behandelen, te beschadigen, te modificeren of onbeheerd te laten;
Ø op of in de nabijheid van het vliegterrein te roken of open vuur te maken;
Ø afval en andere goederen op het vliegterrein achter te laten;
Ø de voortgang van de cursus te hinderen of in gevaar te brengen.
1.10. In geval van boeking via een groepsarrangement, wordt de contactpersoon van de groep verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle leden van de
groep.
1.11. High5 zal persoonsgegevens van cursisten behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
2.
RESERVERINGEN
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van High5 zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de cursist, is deze gehouden aan High5 alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte
onkosten, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade te vergoeden.
2.3. High5 is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor aanvang van de ter beschikkingstelling van de vliegfaciliteiten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
2.4. Hoewel High5 een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen welwillend
zal overwegen, bestaat tot een dergelijke instemming geen verplichting.
3.
AANSPRAKELIJKHEID
3.1. High5 en haar medewerkers/-sters zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de cursist danwel bij derden, i.v.m. geleverde goederen of
diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van de kant van High5 of haar medewerkers/-sters bij de uitvoering van de overeenkomst.
3.2. High5 is met name niet aansprakelijk voor schade, indien deze (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van door High5 of haar medewerkers/-sters
gestelde regels of gegeven aanwijzingen.
3.3. High5 is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen vlieggedrag van de cursist of vlieggedrag door anderen op of bij het vliegterrein. De
cursist is bekend met de risico's van deelname aan de deltavliegsport en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke en geestelijke conditie te zijn.
3.4. Het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder een vlucht wordt gemaakt, zijn geheel voor verantwoording van de cursist, indien wordt afgeweken van
door High5 of haar medewerkers/-sters verstrekt advies en/of instructies.
3.5. High5 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deelname aan een passagiersvlucht.
3.6. High5 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door transport van vlieguitrustingen per schoolvervoer.
3.7. De koper/huurder van door High5 geleverde uitrusting, verplicht zich om deze vóór ingebruikname grondig te inspecteren. Het gebruik ervan impliceert, dat
deze door de gebruiker bij ingebruikname luchtwaardig en geheel in orde bevonden is.
3.8. De huurder is verantwoordelijk voor eventueel toegebrachte schade aan het gehuurde materiaal van High5, zoals schade door transport; op- en afbouw; een
vliegongeval; onachtzaamheid; het weer; diefstal; brand en vandalisme.
3.9. High5 is niet aansprakelijk voor verlies van geld en/of goederen.
3.10. Reclamaties worden door High5 slechts in behandeling genomen indien deze direct kenbaar worden gemaakt aan het bevoegd personeel. Bij het verlaten van
het vliegterrein vervalt het reclamerecht.
3.11. Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is High5 bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat
dit enig recht geeft op schadevergoeding.
3.12. De cursist zorgt zelf voor het afsluiten van een verzekering die het beoefenen van risicosporten zoals deltavliegen dekt.
4.
OVERMACHT
4.1. High5 heeft het recht om een cursus te verschuiven, in te korten of te annuleren vanwege overmacht, zoals slechte weersvooruitzichten of te weinig
e
aanmeldingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren cursusdagen. De beslissing of een cursus al dan niet doorgaat kan tot kort voor de 1
cursusdag genomen worden.
4.2. Het is normaal, dat tijdens een cursus dagen uitvallen vanwege slechte weersomstandigheden. Op zulke dagen kan dan (onder andere vanwege de veiligheid)
niet worden gevlogen. Een en ander ter beoordeling van het personeel van High5. Op zulke dagen kan wèl gewoon theorieles gegeven worden.
4.3. Ook kan het voorkomen, dat tijdens een cursus dagen uitvallen vanwege rampen of door de lokale overheid opgelegde beperkingen.
4.4. De cursist kan in gevallen als bedoeld onder 4.2 en 4.3 geen aanspraak maken op restitutie van cursusgeld.
5.
BETALING
5.1. Pas ná ontvangst van het volledige cursusbedrag is de inschrijving voor een cursus definitief.
5.2. In geval van reserveringen kan verlangd worden dat een door High5 te bepalen percentage van het te betalen bedrag vooraf voldaan wordt. Dit percentage
bedraagt ten hoogste 50%. Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum à contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.3. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van High5 of op een door High5 vermelde bank- of postrekening. Cursusgeld dient uiterlijk op de aanvangs- of
leveringsdatum te zijn voldaan. Bij storting ervan dient het gehele bedrag minstens twee weken vóór cursusaanvang door High5 ontvangen te zijn.
5.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van High5 is het niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens High5 te compenseren met een vordering op
High5 uit welken hoofde dan ook.
5.5. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de cursist rustende verplichting, wordt deze geacht van rechtswege in
gebreke te zijn en heeft High5 zonder enige ingebrekestelling het recht om de ondertekenaar over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per maand van
de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan High5 verder toekomende rechten, waaronder het recht op de ondertekenaar alle op de invordering
vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor minstens 10% van het te vorderen bedrag met een minimum
van €150,- te verhalen.
5.6. Geleverde goederen blijven eigendom van High5 tot de koper de gehele aankoopsom heeft voldaan.
5.7. Cursusgeldbetalingen worden niet geretourneerd, behalve als uit een te overleggen officiële dokters- of werkgeversverklaring blijkt dat de cursist niet aan de
cursus kan deelnemen buiten zijn/haar schuld om.
5.8. Betalen, deelnemen aan een cursus of een andere activiteit, en/of het in ontvangst nemen van goederen van High5 betekenen volledige onderschrijving van
alle bepalingen in deze voorwaarden.
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