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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN MET ZWEMBAD DE SLENKEN 

1. ALGEMEEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Zwembad De Slenken in De Wijk; ook wel opdrachtnemer 

• Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering 

van producten en diensten van opdrachtnemer wordt gesloten 

• Producten en diensten van zwembad De Slenken: toegangsbewijzen en alle andere 

aanvullende en ondersteunende producten en diensten 

2. TOEPASSELIJKHEID 

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestaande en toekomstige 

overeenkomst en dienst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en 

opdrachtnemer voorafgaande aan de opdracht schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

• Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

3. BESTELLINGEN 

• Alle vermelde en door of vanwege opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn inclusief 

BTW, tenzij anders aangegeven. 

• Met de bestelling van een abonnement geeft opdrachtgever aan opdrachtnemer 

toestemming haar of zijn persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van 

opdrachtnemer, bedoeld voor administratieve beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat 

zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en wordt 

niet aan derden verstrekt, tenzij opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke 

uitspraak verplicht is. 

4. DUUR EN BEËINDIGING 

• Zwemabonnementen zijn geldig op alle dagen in 2021 die het zwembad open is. 

• Restitutie van abonnementen is alleen mogelijk in geval van overlijden van de 

abonnementhouder. 

5. BETALING 

• Met het indienen van een (online) bestelling verplicht de opdrachtgever zich tot betaling 

ervan. Deze betaling moet ook worden voldaan als de dienst of het product door 

opdrachtgever niet opgehaald of afgenomen wordt. 

• Opdrachtgever betaalt bij afnemen van de dienst of het product online,aan de kassa of 

binnen de termijn die op de factuur vermeld is. 

• Bij overtreding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft 

opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag 

opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen tot op de dag van algehele 

voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft. 


