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Algemene voorwaarden 
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1. De Gastgemak App, Schoonmaak App en Meterstanden App zijn door Recreatie-Apps.nl BV, 
gevestigd te Plesmanstraat 1, 3905 AK te Veenendaal, ontwikkelde applicaties die bijdragen aan 
nog meer gemak, efficiëntie en besparing voor (recreatie) ondernemers. 

2. De Abonnee is een natuurlijke of rechtspersoon die met Recreatie-Apps.nl BV een 
abonnement heeft afgesloten voor het gebruik van één of meerdere van deze applicaties. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en abonnementen 
van Recreatie-Apps.nl BV ter zake van het gebruik van één of meerdere applicaties, voor zover 
niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene 
voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Recreatie-Apps.nl BV 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

4. De aanvraag van een abonnement geschiedt door: invulling en ondertekening door de 
aspirant-abonnee van het daarvoor bestemde aanmeldingsovereenkomst. 

5. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een abonnement wenst af te sluiten, 
dient op verzoek van Recreatie-Apps.nl zijn bevoegdheid inzake deze aan te tonen. 

6. Recreatie-Apps.nl BV heeft het recht een aspirant-abonnee zonder motiverende redenen te 
weigeren. 

7. Het abonnement komt tot stand op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.  

8. Opzegging van een abonnement is altijd mogelijk met een opzegtermijn van 1maand. 
Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per e-mail, met dien verstande dat als opzegdatum 
wordt beschouwd het moment waarop Recreatie-Apps.nl BV de opzegging ontvangt. 

9. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van een (1) jaar en telkenmale zonder 
opzegging stilzwijgend verlengd met een periode van een (1) jaar.  

10. De abonnee is ter zake het abonnement per termijn van een (1) jaar de gepubliceerde 
vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is exclusief eventueel uit wettelijke voorschriften 
voortvloeiende heffingen.  

11. Abonnementsgelden worden per jaar aan het begin van elk abonnement termijn 
gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door de abonnee te 
worden voldaan. 

12. Recreatie-Apps.nl BV kan het abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn met 
onmiddellijke ingang beëindigen indien de abonnee aan een of meer van zijn verplichtingen 
jegens Recreatie-Apps.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd 
handelt, onverminderd het recht van Recreatie-Apps.nl BV om de abonnee met onmiddellijke 
ingang de toegang tot de beheer-omgeving te ontzeggen en het password te blokkeren. 

13. Recreatie-Apps.nl BV heeft het recht het abonnement zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de abonnee in staat 



van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of 
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 

14. Wordt het abonnement door Recreatie-Apps.nl BV beëindigd tijdens de 
abonnementsperiode, dan blijft de abonnee verplicht de overeengekomen 
abonnementsvergoedingen gedurende de resterende periode te voldoen. 

15. Recreatie-Apps.nl BV draagt zorg voor de beschikbaarheid van de applicaties en 
bijbehorende beheer-omgeving, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale 
bereikbaarheid te bieden. Recreatie-Apps.nl BV is echter niet aansprakelijk voor uitval of 
onbereikbaarheid van de applicaties als gevolg van redelijkerwijs door haar niet voorzienbare 
omstandigheden. Recreatie-Apps.nl BV is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van 
uitval en/of onbereikbaarheid van de applicaties ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde 
onderhoud of ontwikkeling aan de applicaties. 

16. Recreatie-apps.nl BV stelt de abonnee een password ter beschikking ten behoeve van het 
gebruik van de beheer-omgeving van de applicatie. De abonnee dient het password voor 
derden geheim te houden.  

17. De abonnee vrijwaart Recreatie-Apps.nl BV van alle aanspraken op schadevergoedingen 
die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan 
door het gebruik door of vanwege de abonnee van de applicatie. 

18. Recreatie-Apps BV is niet aansprakelijk voor de schade die de abonnee mocht lijden ten 
gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van genoemde 
applicaties, tenzij zulks te wijten is aan (grove) nalatigheid van Recreatie-Apps.nl BV. Alsdan is 
de schadevergoeding beperkt tot een maximum van de kosten van een jaarabonnement, 
onverminderd de uitsluiting van aansprakelijkheid als omschreven in deze voorwaarden. 

19. Recreatie-Apps.nl BV is niet aansprakelijk voor beveiliging van de gegevens die worden 
opgeslagen. 

20. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit dit abonnement aan 
derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

21. Alle geschillen tussen Recreatie-Apps.nl BV en de abonnee zullen, indien niet anders tussen 
de partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan een 
bevoegde rechter. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere 
bepalingen in dit abonnement laat alle overige bepalingen onverlet. Op deze voorwaarden is 
Nederlands recht van toepassing. 
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