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Artikel 1 Definities
1. In deze evenementenvoorwaarden wordt onder de hierna genoemde begrippen de betekenis
verstaan die erachter is omschreven:
a. ICYCLE: de besloten vennootschap ICYCLE B.V., gevestigd te IJsselstein, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63278642.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel het samenwerkingsverband aan
wie ICYCLE een aanbod doet en/of waarmee ICYCLE een Overeenkomst aangaat.
c. Overeenkomst: de tussen ICYCLE en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst
aangaande een Evenement, krachtens welke een Deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan
een Evenement.
d. Evenement: het door ICYCLE te organiseren evenement, bestaande uit een Activiteit of Dienst, of
een combinatie van één of meer Activiteiten en/of Diensten, terzake waarvan de Overeenkomst is
gesloten.
e. Activiteit: door ICYCLE te organiseren activiteit op het gebied van sportieve of recreatieve
evenementen, zowel indoor als outdoor, waaraan onder begeleiding dan wel na voorafgaande
instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en
avontuurlijke beleving een rol speelt (zoals clinics, trainingen, feestjes e.d.).
f. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van een
Activiteit. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur van bmx-banen, pumptracks en
ander materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van
instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) Activiteiten.
g. Deelnemer: een natuurlijke persoon die op grond van een tussen ICYCLE en Opdrachtgever
gesloten Overeenkomst zal deelnemen aan of gebruik zal maken van een Evenement, alsmede
een natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een Evenement;
h. Medewerker: degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met ICYCLE,
namens ICYCLE de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever uitvoert of zal uitvoeren.
i. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
j. Annulering: schriftelijke beëindiging door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, vóór aanvang
van het Evenement.
k. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst
ten aanzien van het Evenement aan ICYCLE dient te voldoen.
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Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze evenementenvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ICYCLE, haar relatie
met de Deelnemer, alle tussen ICYCLE en haar Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten alsmede
op de uitvoering daarvan, één en ander voor zover dat betrekking heeft op Evenementen. Deze
evenementenvoorwaarden vormen een geïntegreerd onderdeel van de door de Opdrachtgever met
ICYCLE gesloten Overeenkomst.
2. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de Opdrachtgever gehanteerde, algemene of
specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door
ICYCLE schriftelijk is aanvaard.
3. Bij strijdigheid tussen deze evenementenvoorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen is
overeengekomen in de Overeenkomst.
Artikel 3 Mede toepasselijk
1. Het zal ICYCLE bij de uitvoering van de, tussen haar en de Opdrachtgever gesloten, Overeenkomst,
zijn toegestaan gedeelten van deze uitvoering bij derden onder te brengen.
2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan
ICYCLE gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met de
Opdrachtgever, waaronder, maar niet beperkt tot, Medewerkers.
Artikel 4 Communicatie
1. Iedere communicatie tussen ICYCLE en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden, behoudens
voorzover in de evenementenvoorwaarden en of in de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt
afgeweken. Onder “schriftelijk” wordt in deze evenementenvoorwaarden tevens e-mail begrepen.
2. De door ICYCLE opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan,
behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het
tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als
gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van
Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde is
gehuisvest.
Artikel 5 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van ICYCLE zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten,
zijn gebaseerd op de door of vanwege Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de
bij aanbiedingsdatum geldende prijzen. Mondeling gedane toezeggingen binden ICYCLE niet. Indien
een vrijblijvende offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ICYCLE het recht het aanbod
binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.
Artikel 6 Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen ICYCLE en de Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat ICYCLE dit
schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel indien door ICYCLE met de uitvoering van
de Overeenkomst is aangevangen.
2. De door ICYCLE afgegeven offerte en de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging wordt/worden
geacht de Overeenkomst met Opdrachtgever volledig weer te geven.
3. De op het moment van totstandkoming geldende brochure wordt geacht deel uit te maken van de
Overeenkomst.
4. Na de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan
wel aanvullende afspraken, zijn voor ICYCLE slechts bindend indien deze door haar schriftelijk aan
de Opdrachtgever zijn bevestigd.
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De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien ICYCLE zich verbindt tot het
verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of
een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende Diensten: 1)
vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische
dienst, die een significant deel van het Evenement uitmaakt.

Artikel 7 Annulering en uitsluiting herroepingsrecht
1. Tot 2 maanden voorafgaand aan het Evenement, kan Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos
schriftelijk annuleren. Bij annulering binnen 2 maanden voorafgaand aan het Evenement is
Opdrachtgever een vergoeding aan ICYCLE verschuldigd welke als volgt wordt berekend:
a. bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van het Evenement is de Opdrachtgever
25% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
b. bij annulering tussen 14 dagen en 1 maand voor aanvang van het Evenement is de
Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
c. bij annulering tussen 7 dagen en 14 dagen voor aanvang van het Evenement is de Opdrachtgever
75% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
d. bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het Evenement is de Opdrachtgever 100% van
de overeengekomen prijs verschuldigd.
2. Voor de berekening van voornoemde vergoeding wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke
annulering ICYCLE heeft bereikt.
3. Voornoemde vergoeding zal (na aftrek van administratiekosten) naar evenredigheid aan
Opdrachtgever gerestitueerd worden indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de
Opdrachtgever en met schriftelijke instemming van ICYCLE, wordt gereserveerd voor dezelfde
periode.
4. Aangezien de Overeenkomst betrekking heeft op diensten betreffende vrijetijdsbesteding, te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, is conform het bepaalde in artikel
7:46i lid 5 BW, het herroepingsrecht voor Consumenten voor overeenkomsten op afstand, zoals
bedoeld in artikel 7:46d BW, uitgesloten.
Artikel 8 Prijs(wijzigingen)
1. ICYCLE kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien zich, na de totstandkoming van de Overeenkomst tussen ICYCLE en de Opdrachtgever,
omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de
overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is ICYCLE gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te
wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
Onder kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen,
belastingen, invoerrechten, heffingen, of andere lasten van overheidswege.
Artikel 9 Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is
voor het uitvoeren van de Overeenkomst door ICYCLE en voorts is de Opdrachtgever gehouden alle
gegevens en bescheiden, welke ICYCLE overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de gesloten Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan
ICYCLE ter beschikking te stellen.
2. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen en staat er voor in dat het/de door ICYCLE
gehanteerde veiligheidsprotocol, gedrag- en huisregels door de Deelnemers worden nageleefd. De
Opdrachtgever vrijwaart ICYCLE voor alle aanspraken van derden en van Deelnemers die
voortvloeien uit dan wel verband houden met het niet-naleven van gedrag-, veiligheid- en/of
huisregels door een Deelnemer.
3. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de Opdrachtgever ervoor dat alle Deelnemers in bezit zijn van
alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een
geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien een
Deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan
deelnemen is ICYCLE niet aansprakelijk.
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Bij voortijdig vertrek door of niet-verschijnen van een Deelnemer blijft de Opdrachtgever de volledige
prijs voor het Evenement verschuldigd.

	
  
Artikel 10 Verhuur pumptracks, bmx-banen en ander materiaal
1. Indien het Evenement bestaat uit de verhuur van pumptracks, bmx-banen of ander materiaal zonder
begeleiding, dan is de Opdrachtgever verplicht:
a. bij aanvang van de huurperiode het gehuurde te controleren op schade en gebreken;
b. in het geval van schade en/of gebreken aan het gehuurde, ICYCLE daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen;
c. het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming
ervan en te behoeden tegen beschadiging;
d. ertoe zorg te dragen dat het veiligheidsprotocol en andere door ICYCLE gegeven voorschriften
en instructies door Opdrachtgever en alle Deelnemers (en eventuele andere gebruikers van het
gehuurde) worden nageleefd.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nakoming van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
verplichtingen en vrijwaart ICYCLE dienaangaande voor aanspraken van derden.
3. Gedurende de huurtijd komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal,
verduistering, verlies of vernieling, voor rekening van Opdrachtgever, ook indien te dier zake geen
sprake is van schuld van Opdrachtgever.
4. Aan het einde van de huurtijd zal Opdrachtgever het gehuurde opleveren in dezelfde staat als waarin
het gehuurde bij aanvang van de huurtijd verkeerde. Eventuele herstelkosten, voor het herstellen van
tijdens de huurperiode ontstane schade of gebreken, komen voor rekening van Opdrachtgever.
	
  
Artikel 11 Tussentijdse beëindiging door ICYCLE
1. ICYCLE heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) beëindigen en de
Deelnemer(s) de toegang en/of (verdere) deelname aan het Evenement te ontzeggen indien de
Opdrachtgever en/of een Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en/of de
bijbehorende informatie en/of het veiligheidsprotocol en/of overheidsvoorschriften, ondanks
voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft.
2. ICYCLE kan een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan een Activiteit of het Evenement
en de Overeenkomst ten opzichte van deze Deelnemer (tussentijds) beëindigen, indien deze
Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan ICYCLE en/of mede-Deelnemers
en/of de omgeving bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt, of op
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving
van de Activiteit bederft.
3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens een Activiteit en het Evenement is verboden en kan leiden tot
uitsluiting van (verdere) deelname van de betreffende Deelnemer aan een Activiteit of het Evenement
en (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst ten opzichte van de betreffende Deelnemer.
4. ICYCLE heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke
conditie van een Deelnemer naar oordeel van ICYCLE hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere)
deelname aan het Evenement of een Activiteit.
5. Indien ICYCLE de Overeenkomst tussentijds (geheel dan wel ten opzichte van één of meer
Deelnemers) wenst te beëindigen, zal hij de betreffende Deelnemer(s) hierover informeren en tevens
zo spoedig mogelijk erna de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
6. Alle schade en extra kosten welke voortvloeien uit (gedeeltelijke of gehele) beëindiging van de
Overeenkomst op grond van dit artikel, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
7. In geval van tussentijdse beëindiging en/of uitsluiting van deelname op grond van dit artikel, blijft de
Opdrachtgever gehouden de volledige overeengekomen prijs te betalen.
	
  
Artikel 12 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien op verzoek van de Opdrachtgever ICYCLE overgaat tot wijziging van de inhoud van de
Overeenkomst, dan heeft ICYCLE het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de Overeenkomst is ook sprake indien de door de Opdrachtgever verstrekte
informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
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Indien ICYCLE overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de Opdrachtgever een alternatief
aanbieden. Indien de Opdrachtgever dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan ICYCLE te
melden. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden
welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het Evenement.
Een Deelnemer die verhinderd is om aan het Evenement deel te nemen kan zich - na instemming
van de Opdrachtgever en ICYCLE - door een ander laten vervangen onder de volgende
voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Deelnemers gestelde voorwaarden;
b. het verzoek tot indeplaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het Evenement
schriftelijk bij ICYCLE te worden ingediend;
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het Evenement betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen de indeplaatsstelling.

Artikel 13 (On)uitvoerbaarheid van de overeenkomst en overmacht
1. ICYCLE verplicht zich om na melding door een Deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door
andere Deelnemers, passende maatregelen te nemen.
2. De Activiteiten zijn in bepaalde mate afhankelijk van het weer. ICYCLE kan naar eigen inzicht
besluiten alternatieve routes te rijden, het programma aan te passen of bij zeer slechte vooruitzichten
de clinic in overleg met de Opdrachtgever vroegtijdig te beëindigen. ICYCLE zal in dit geval, waar
mogelijk, alternatieven bieden en deze in overleg met de Opdrachtgever uitvoeren. ICYCLE is niet
aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van deze externe invloeden op het verloop of vroegtijdig
beëindigen van de Activiteit en/of het Evenement.
3. ICYCLE heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te
verhelpen of te vermijden zijn, zoals bijvoorbeeld oproer en oorlogsdreiging of -toestand, terreur,
politieke onrust, brand, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, overmatig
ziekteverzuim, vorst, hevige regenval of andere extreme weersomstandigheden. ICYCLE is verplicht
de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opschorting respectievelijk
ontbinding op de hoogte te stellen.
4. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan
ICYCLE zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van
dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ICYCLE bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
5. ICYCLE heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een
groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
6. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel
dat nog niet is nagekomen.
7. In geval van ontbinding op grond van dit artikel heeft geen van beide partijen recht op vergoeding van
de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
Artikel 14 Klachten
1. Indien Opdrachtgever of een Deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst
constateert, dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk (voor zover mogelijk direct na
constatering en tijdens het Evenement) te melden, zodat er een passende oplossing kan worden
getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van Opdrachtgever is opgelost, kan
Opdrachtgever dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd
kenbaar maken aan ICYCLE. Na het vervallen van deze termijn, kan Opdrachtgever geen beroep
meer doen op een gebrek in de nakoming van de Overeenkomst.
3. Een klacht inzake niet-nakoming wordt in ieder geval niet gehonoreerd als ICYCLE niet in de
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken.
4. Het indienen van een klacht ontheft Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens
ICYCLE. Opdrachtgever heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. Al naar gelang de
omstandigheden kan ICYCLE tot een gedeeltelijke restitutie van de koopprijs besluiten.
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Het niet in acht nemen van de bepalingen van dit artikel door Opdrachtgever, heeft verval voor de
Opdrachtgever van iedere aanspraak tot gevolg.

Artikel 15 Betaling
1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van
het Evenement. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een samengestelde
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand te
gelden heeft als een maand.
2. ICYCLE is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling c.q. een voorschot te verlangen.
3. Indien ICYCLE invorderingsmaatregelen treft tegen de in verzuim verkerende Opdrachtgever, komen
zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever
in verzuim komt te verkeren.
4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de
minimum € 40
eerste € 2500
maximum € 375
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de
maximum € 250
volgende € 2500
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de
maximum € 250
volgende € 5000
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de
maximum € 1.900
volgende € 190.000
0,5% over het meerdere van de hoofdsom
totale maximale
incassokosten € 6.775
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of te verrekenen, tenzij ICYCLE in
staat van faillissement is verklaard.
6. Al hetgeen ICYCLE uit hoofde van enigerlei Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft, is
onmiddellijk opeisbaar als:
- een betalingstermijn is overschreden;
- beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- in geval Opdrachtgever een rechtspersoon is, Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, of
surseance van betaling aanvraagt;
- in geval de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, de Opdrachtgever het verzoek doet te
worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs
al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Alle goederen van de Deelnemer, zijn en blijven risico van de Deelnemer. ICYCLE sluit iedere
aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan en verlies of diefstal van door de Deelnemer naar het
Evenement meegebrachte goederen.
2. ICYCLE is niet aansprakelijk voor een ongeval, letsel, diefstal of schade, tenzij dit het gevolg is van
een grove tekortkoming die aan ICYCLE is toe te rekenen.
3. De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om
desbetreffende Activiteiten te beoefenen.
4. ICYCLE is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van
overmacht.
5. De Opdrachtgever is jegens ICYCLE aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van een Deelnemer.
6. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door de
Opdrachtgever of een Deelnemer aan eventueel door ICYCLE aan Opdrachtgever of een Deelnemer
in bruikleen gegeven en/of verhuurde zaken.
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Opdrachtgever zal ICYCLE vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor
Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel aansprakelijk is.
Opdrachtgever zal aan ICYCLE vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door ICYCLE
gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.
Opdrachtgever vrijwaart ICYCLE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
doordat opdrachtgever aan ICYCLE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt
Zowel het opvolgen als het gebruikmaken van de, op grond van de Overeenkomst, door ICYCLE ter
beschikking gestelde zaken, verrichte diensten en werken, door de Opdrachtgever en Deelnemer(s)
geschiedt geheel voor het risico van laatstgenoemden.
Eveneens is ICYCLE niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de Overeenkomst in
haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de
Overeenkomst.
De aansprakelijkheid van ICYCLE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ICYCLE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet- nakoming of niet-behoorlijke
nakoming wordt gegeven en ICYCLE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de niet- nakoming of niet- behoorlijke nakoming te bevatten, zodat ICYCLE in staat
is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ICYCLE meldt.
ICYCLE heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever en/of een Deelnemer te lijden of
geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
In geen geval echter is ICYCLE aansprakelijk voor indirecte schade in de vorm van omzetderving,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere gevolgschade.
Mocht, met inachtneming van hetgeen in deze evenementenvoorwaarden is bepaald, blijken dat de
ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van ICYCLE dienen/dient te komen, dan zal de
totale aansprakelijkheid van ICYCLE:
- zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering,
of;
- indien de verzekeraar van ICYCLE om welke reden dan ook niet uitkeert, of als de desbetreffende
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, in geen geval hoger zijn dan een bedrag
gelijk aan de, bij de totstandkoming van de Overeenkomst, overeengekomen prijs.
Iedere rechtsvordering van Opdrachtgever jegens ICYCLE verjaart door het enkele verloop van 1 jaar
na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
Voor zover ICYCLE niet kan worden aangesproken op grond van deze algemene voorwaarden geldt
dat ook voor door haar ingeschakelde derde(n).

Artikel 17 Geheimhouding
1. ICYCLE is behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens, verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden, die niet door
ICYCLE bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
2. Het zal ICYCLE evenwel toegestaan zijn de naam van de Opdrachtgever alsmede de voor deze
verrichte diensten te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten en haar portfolio.
3. ICYCLE houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het Evenement
zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Indien de Opdrachtgever dan wel een
Deelnemer hiertegen bezwaar heeft, dient dit bezwaar binnen 14 dagen na afloop van het
Evenement schriftelijk bij ICYCLE te zijn ingediend.
Artikel 18 Geschillen
1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten Overeenkomsten, is
bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Geschillen zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, onverminderd
het bepaalde in artikel 108 Rv. ICYCLE heeft voorts het recht om het geschil aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.
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Artikel 19 Slotbepalingen
1. ICYCLE is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en ICYCLE.
2. De artikelbenamingen zijn enkel om de leesbaarheid te bevorderen. Aan de artikelbenamingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard, dan laat dat onverlet de
toepasselijkheid van de overige voorwaarden.
Mei 2015
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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