
Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 “Bedrijf”: IdsPadelTravel, bekend onder de handelsnaam ” IdsPadelTravel, gevestigd te Norg” en
hierna verder te noemen ” IdsPadelTravel”.
1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst in de hoedanigheid van
deelnemer gebruik maakt van de diensten van IdsPadelTravel.
1.3 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen IdsPadelTravel en Deelnemer ter zake van een of
meer door IdsPadelTravel ten behoeve van Deelnemer te verlenen diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door IdsPadelTravel gedane aanbiedingen,

opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of

nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de

Deelnemer wordt door IdsPadelTravel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene

Voorwaarden gelden slechts indien IdsPadelTravel daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de

Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn

met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven

worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.6 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2.7 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegd
rechter.

3. Betaling

3.1 Betaling van een IdsPadelTravel padelreis dient plaats te vinden in 2 termijnen. Bij inschrijving
dient een eerste termijn van 40% van de som te worden voldaan. De Deelnemer ontvangt hiervoor
een factuur van de totaalsom. De ontvangst van de eerste termijn maakt de inschrijving definitief.
3.2 Twee weken voor aanvang van de padelreis moet het restant van 60% door deelnemer zijn
betaald.
3.3 Bij boeking binnen 4 weken voor aanvang van de reis dient de totale reissom in één keer te
worden voldaan.
3.4 Inschrijving voor een IdsPadelTravel padelreis verplicht tot betaling.

4. Annuleren

4.1 Bij het annuleren van een complete reis tot 8 dagen voor aanvang van de reis ontvangt u de
reissom terug, met aftrek van administratie/boekingskosten (50 Euro pp).
4.2 Bij annuleren van de reis binnen 8 dagen voor aanvang van de reis worden alleen de lesgelden
gerestitueerd, met aftrek van administratie/boekingskosten a 50 Euro pp.



4.3 Bij het deels annuleren van een reis (bijvoorbeeld 1 persoon uit een groep van 4) zal
IdsPadelTravel een nieuwe prijsberekening maken op basis van nieuwe groepsgrootte van de
trainingen en veranderde bezetting (hotel)kamers. 
4.5 Voor mogelijkheid tot annulering zult u zelf een verzekering moeten afsluiten. 

5. Gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van IdsPadelTravel ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Veiligheid en elkaar met respect
behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden sport(en) en activiteiten.
IdsPadelTravel wenst naleving hiervan te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de
Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van
de Overeenkomst door IdsPadelTravel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door IdsPadelTravel van
de padelreis worden uitgesloten.
5.3 Deelnemer stemt toe dat foto’s die zijn gemaakt tijdens het kamp door de staf van IdsPadelTravel
met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt
mogen worden. Wanneer Deelnemer dit niet wenst, kan hij/zij dit bij IdsPadelTravel aangeven.

6. Aansprakelijkheid IdsPadelTravel

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de
Deelnemer. IdsPadelTravel aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van IdsPadelTravel – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken,
bagage en andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de
staf van IdsPadelTravel, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 IdsPadelTravel aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door IdsPadelTravel zelf of
behoudens opzet of grove schuld van IdsPadelTravel – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van
Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder.

7. Lesuitval door regen.

7.1 Wanneer door regen een les niet door kan gaan, zal de lokale coördinator proberen een

alternatieve lestijd te vinden. Lukt dit niet, dan vervalt de les, maar krijgt u uw betaalde lesgeld terug.




