1.

Definities.
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

2.

-

De Stichting: De Stichting De Bosmobiel;

-

De Bosmobiel: een door de Stichting beschikbaar gesteld voertuig met een beperkte snelheid ten behoeve van recreatief transport van minder mobiele personen;

-

Afnemer: de persoon of instantie die gebruik maakt van de Bosmobiel met wie de overeenkomst is gesloten;

-

Bestuurder: de natuurlijke persoon, minimaal in het bezit van rijbewijs B en E en met voldoende rijvaardigheid die door de afnemer is aangewezen om de Bosmobiel gedurende de gereserveerde periode
te besturen;

-

Gebruiker: de natuurlijke personen die als passagier of bestuurder gebruik maken van de Bosmobiel;

-

Vergoeding: het door de afnemer aan de Stichting te betalen bedrag voor het gebruik van de Bosmobiel;

-

Website: de door de Stichting geëxploiteerde en onderhouden website, via welke reserveringen van de
Bosmobiel en de betaling van de vergoeding kunnen worden geregeld.;

De overeenkomst.
2.1. De totstandkoming van de overeenkomst.
2.1.1.

2.1.2.

De Stichting biedt op een door/namens haar onderhouden website de mogelijkheid om de
Bosmobiel op beschikbare momenten te reserveren. Indien blijkens het reserveringssysteem de
Bosmobiel op bepaalde momenten niet beschikbaar is, kan deze ook niet worden gereserveerd.
Door de reservering komt de overeenkomst tussen de afnemer en de Stichting tot stand.

2.2. De inhoud van de overeenkomst.
2.2.1.

De Stichting verplicht zich de Bosmobiel gedurende de door de afnemer gereserveerde periode
aan de afnemer beschikbaar te stellen, voor het doel waarvoor de Bosmobiel in het leven is geroepen, te weten het recreatief transport van minder mobiele personen. De afnemer dient voor de
overeengekomen periode aan de Stichting vooraf een vergoeding te betalen. Indien blijkt dat de
reservering kennelijk heeft plaatsgevonden voor andere doeleinden dan waarvoor de Bosmobiel
in het leven is geroepen, is de Stichting gerechtigd te weigeren de Bosmobiel aan de afnemer ter
beschikking te stellen, zonder dat dit tot een tekortkoming van de Stichting leidt, en zonder dat de
afnemer recht heeft op restitutie van de vergoeding.

2.2.2.

De Stichting is gerechtigd na reservering van de afnemer te verlangen dat deze een waarborgsom voldoet, alvorens de Bosmobiel aan de afnemer c.q. de door hem voorgedragen groep van
gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Indien de waarborgsom niet tijdig wordt voldaan is de
Stichting niet gehouden de Bosmobiel ter beschikking te stellen.

2.2.3.

De Bosmobiel kan maximaal 6 natuurlijke personen vervoeren, waaronder de bestuurder. In
geen geval is het toegestaan om meerdere personen te vervoeren. De afnemer staat er voor in, dat
voldoende gebruikers gedurende de gereserveerde tijd gebruik zullen maken van de Bosmobiel.

2.2.4.

Behoudens lichte handbagage is het niet toegestaan bagage gedurende het gebruik van de
Bosmobiel mee te nemen. Evenmin is het toegestaan dieren te vervoeren. De door de Stichting
aangewezen functionaris is gerechtigd bepaalde voorgenomen bagage te weigeren.
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2.3.1.

3.

Indien afnemer na het maken van de reservering deze nadien annuleert, zal de Stichting voor
zover mogelijk de gereserveerde tijd weer vrij geven, zodat andere belangstellenden op deze tijd
gebruik kunnen maken van de Bosmobiel.

De betaling.
3.1. De hoofdprestatie van de afnemer bestaat uit de betaling van de vergoeding voor het gebruik van de
Bosmobiel, onverminderd de overige tussen partijen geldende verplichtingen.
3.2. De betaling dient door de afnemer te geschieden via de factuuroptie in het reserveringssysteem (de
website), tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Via de factuuroptie kan de afnemer de factuur uitprinten. De bewijslast van een andere betalingsmethode berust bij de afnemer.
3.3. Betaling dient plaats te vinden binnen 10 dagen na reservering, of zoveel korter als de tijd tussen het
moment van reservering en de datum van het gewenste gebruik is. In het laatste geval dient de betaling
uiterlijk één dag voor de datum van het voorgenomen gebruik te hebben plaatsgevonden. Indien geen
tijdige betaling heeft plaatsgevonden heeft de Stichting het recht zonder verdere kennisgeving de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. De betalingstermijn van 10 dagen is een fatale termijn. Door de ontbinding heeft de Stichting het recht de
Bosmobielen aan derden ter beschikking te stellen op de oorspronkelijk door afnemer gereserveerde
periode.
3.4. Indien afnemer na de betaling van de vergoeding geen gebruik maakt van de Bosmobiel, geeft dat geen
aanspraak op restitutie van de vergoeding. Voor het geval de afnemer op de voet van het onder 2.3 bepaalde de overeenkomst heeft geannuleerd en de Stichting er in is geslaagd de Bosmobiel aan andere
belangstellenden tegen vergoeding ter beschikking te stellen, heeft de afnemer evenwel aanspraak op
restitutie.
3.5. Zo lang geen betaling van de vergoeding heeft plaatsgevonden kan er van de zijde van de Stichting
geen tekortkoming zijn.

4.

Nadere verplichtingen van de afnemer.
4.1. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de ter beschikking gestelde Bosmobiel op het afgesproken
tijdstip wordt opgehaald, en weer op het afgesproken tijdstip wordt terugbezorgd. Voor zover het gebruik in de middag plaatsvindt dient de terugbezorging plaats te vinden uiterlijk om 16.30 uur.
4.2. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat de Bosmobiel als een goed huisvader wordt beheerd gedurende de tijd dat deze aan de afnemer beschikbaar is gesteld. De afnemer is aansprakelijk voor alle
schade die tijdens het gebruik van de Bosmobiel is ontstaan.
4.3. De afnemer dient zelf voor een bestuurder zorg te dragen. Indien naar het oordeel van de Stichting de
voorgedragen bestuurder niet over voldoende vaardigheid beschikt, staat het de Stichting vrij om te
weigeren de Bosmobiel aan de afnemer c.q. de door de afnemer voorgedragen groep van gebruikers,
ter beschikking te stellen. Afnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van de vergoeding. Bij
aanvaarding van de bestuurder blijft het onder 6. van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
4.4. De afnemer is ervoor verantwoordelijk dat gedurende het gebruik van de Bosmobiel, de gebruikers
zich nadrukkelijk houden aan de voorgeschreven routes. Het is de afnemer niet toegestaan van deze
routes af te wijken. De routes bevinden zich in de Bosmobiel, of worden bij afgifte van de Bosmobiel
ter hand gesteld. Zo nodig dient afnemer bij de terbeschikkingstelling van de Bosmobiel om de routebeschrijving te vragen.
4.5. De afnemer is gehouden om voor een deskundige begeleiding van de gebruikers te zorgen. De door de
afnemer aan te wijzen begeleider maakt deel uit van het maximale aantal gebruikers. De keuze van de
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van de Bosmobiel op alle momenten alle noodzakelijke zorg kan worden gegeven aan de gebruikers.
De verantwoordelijkheid ter zake berust te allen tijde bij de afnemer.
4.6. De Bosmobielen worden uitsluitend per paar verhuurd en kunnen slechts per paar worden gehuurd. Bij
gebruik dienen zij te allen tijde bij elkaar te blijven.
4.7. Van de beide Bosmobielen is er één met een EHBO-doos uitgerust. Ingeval van gebruik dient daarvan
melding te worden gemaakt met het oog op aanvulling van de voorraden.
4.8. Gebruik van de Bosmobiel is uitsluitend toegestaan indien ten minste één van de gebruikers beschikt
over een mobiele telefoon.
5.

Overmacht.
5.1. De Stichting zal zich zoveel als mogelijk inspannen om de Bosmobiel op het gereserveerde tijdstip ter
beschikking te stellen aan de afnemer. Indien zulks evenwel niet mogelijk blijkt te zijn als gevolg van
omstandigheden die buiten de macht van de Stichting zijn gelegen – tekortkomingen van de afnemer
daaronder niet begrepen – zal zulks niet kunnen worden aangemerkt als een tekortkoming van de
Stichting. In een dergelijk geval heeft de afnemer derhalve geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade, met dien verstande dat er wel aanspraak bestaat op restitutie van de vergoeding.
5.2. Omstandigheden die buiten de macht van de Stichting zijn gelegen, zijn onder meer - maar niet beperkt
tot:
-

onvoorziene herstelwerkzaamheden als gevolg van opgelopen schade;

-

het onvoorzien niet deugdelijk functioneren van de Bosmobiel;

-

de acceptatie van een reservering als gevolg van een onjuist functioneren van de software van de
website;

-

activiteiten die door derden – zoals de eigenaar van het Amsterdamse Bos en/of door de eigenaar
aangewezen derden – worden georganiseerd, waardoor het gebruik van de Bosmobiel niet, of
slechts gedeeltelijk mogelijk is;

-

belemmeringen van de routes;

-

onderhoud van de Bosmobielen.

5.3. Indien de Stichting op enig moment kan voorzien dat de Bosmobiel op het gewenste tijdstip van reservering niet beschikbaar zal zijn, is zij gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dat geval bestaat
voor de afnemer slechts aanspraak op restitutie van de vergoeding, voor zover deze is voldaan.
6.

Aansprakelijkheid.
6.1. De afnemer is gehouden tot een goed en deugdelijk gebruik van de Bosmobiel, een en ander overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de eventuele bijzondere bepalingen die tussen
partijen zijn overeengekomen, en de afzonderlijke richtlijnen die door of namens de Stichting zijn verstrekt. Eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan, dient direct te worden gemeld.
6.2. De afnemer is aansprakelijk
-

voor schade aan de Bosmobiel, die na het gebruik wordt vastgesteld. De afnemer verplicht zich
voorafgaand aan het gebruik een inspectie te verrichten aan de Bosmobiel. Ingeval van schade is
afnemer gehouden daarvan voorafgaand aan het gebruik melding te maken. Indien op enig moment

Pagina -4.schade wordt geconstateerd aan de Bosmobiel, wordt de laatste gebruiker geacht deze schade te
hebben veroorzaakt.
-

voor schade aan derden toegebracht tijdens het gebruik van de Bosmobiel;

-

voor alle overige schade die de Stichting lijdt, als gevolg van de wijze waarop afnemer de Bosmobiel gebruikt, voor zover niet in overeenstemming met het bepaalde in 6.1.

6.3. De afnemer is zich ervan bewust, dat de mogelijkheid van gebruik van de Bosmobiel berust op een
overeenkomst tussen de Stichting en de gemeente Amsterdam, op basis waarvan – onder voorwaarden
– toestemming is verleend in het Amsterdamse Bos op specifieke routes met de Bosmobiel te rijden.
Niet nakoming van deze voorwaarden kan tot intrekking van de toestemming leiden.

