
 

 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
a. JustZeb: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JustZeb is gevestigd aan de 

Kerkstraat 109 te Bodegraven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-
nummer 27371774; 

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met JustZeb een overeenkomst sluit; 
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en JustZeb. 
 
Artikel 2. Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen 

JustZeb en de klant. 
2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. JustZeb en de klant zullen dan in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van 
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 
Artikel 3. Uitvoering van de opdracht 
JustZeb draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan 
te stellen eisen van zorgvuldigheid. 
 
Artikel 4. Prijs 
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in zijn euro's en exclusief btw. 
4.2 De prijzen die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door 

JustZeb te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die 
op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst kenbaar was. 

 
Artikel 5. Betaling 
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de 

dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente 
verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning 
te komen voor rekening van de klant. 

5.3 Bij niet tijdige betaling zal een herinneringsfactuur gestuurd worden aan de klant, waarbij 
€20 aan administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden. 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 JustZeb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor: 

a. onjuiste uitvoering van door JustZeb gereserveerde diensten of vergaderlocaties; 
b. tekortkomingen of gebreken aan gehuurde vergaderlocaties; 
c. schade en/of letsel voortvloeiend uit het verblijf in de gehuurde vergaderlocatie 

danwel door het gebruik van door vergaderlocatie beschikbaar gestelde faciliteiten; 
d. schade en/of letsel  voortvloeiend uit deelname aan ontspannende aktiviteiten al dan 

niet aangeboden door een door JustZeb ingehuurde dienstverlener.  



 

 

6.2 JustZeb kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de huur van vergaderlocatie en/of 
deelname aan een aktiviteit en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar 
gestelde faciliteit door een niet aan JustZeb toe te rekenen oorzaak, niet, niet volledig of 
niet naar tevredenheid kan/heeft kunnen plaatsvinden 

6.3 Indien mocht blijken dat JustZeb aantoonbaar en opzettelijk niet juist heeft gehandeld en 
de klant hierdoor schade heeft geleden, kan JustZeb slechts aansprakelijk gesteld 
worden voor de directe schade en nooit voor meer dan 10% van het bedrag van de door 
locatiehouder of dienstverlener gefactureerde diensten. JustZeb kan nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor gevolgschade. 

  
Artikel 7. Reserveringen en annuleringen 
7.1 Op reserveringen in opdracht van de klant door JustZeb bevestigd, zijn altijd de Uniforme 

Voorwaarden Horeca van toepassing, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden worden 
u op verzoek toegezonden. 

7.2 In geval van wijziging of annulering van de reservering gelden de 
reserveringsvoorwaarden zoals opgesteld door betreffende locatiehouder of 
dienstverlener. JustZeb kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

7.3 In geval van wijziging of annulering van reserveringen welke door JustZeb, voor of 
namens de klant, bevestigd zijn, gelden de richtlijnen zoals opgesteld in de Uniforme 
Voorwaarden Horeca. 

7.4 In geval er uitsluitend sprake is van locatie-advies en het plaatsen van een optie voor de 
klant door JustZeb, wordt de overeenkomst gesloten tussen klant en vergaderlocatie of 
dienstverlener. JustZeb is geen partij in deze overeenkomst. De reservering zal worden 
bevestigd door de betreffende locatie of dienstverlener tegen diens 
reserveringsvoorwaarden. 

  
Artikel 8. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
8.1 JustZeb is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden indien: 
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b. na het sluiten van de overeenkomst JustZeb ter kennis is gekomen of 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal 
nakomen 

8.2 Indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van 
faillissement verkeert, is JustZeb gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. 

  
Artikel 9. Overige bepalingen 
9.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten 

tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de 
overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft 
aanvaard. 

9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

9.3 De rechtsverhouding tussen de klant en JustZeb is uitsluitend onderworpen aan het 
Nederlandse recht. 

 


