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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-

G.S.V.V Donitas: Groninger Studenten Volleybal Vereniging Donitas,
gevestigd te Groningen;
De wederpartij: Iedere (rechts)persoon die met G.S.V.V Donitas een
overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen G.S.V.V. Donitas en de
wederpartij aangegaan.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen G.S.V.V Donitas
en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken;
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
zal worden zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig
van kracht blijven.
Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen G.S.V.V. Donitas en de wederpartij
komt tot stand op de dag dat de overeenkomst, voorzien van een handtekening
van de wederpartij, op het adres van G.S.V.V. Donitas of in het geval dat er
feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst;
3.2 Alle wijzigingen van, aanvullingen op en bijlagen bij de overeenkomst binden
partijen slechts indien zij door ieder der partijen bij deze overeenkomst voor
akkoord zijn getekend;
3.3. Indien enige bepaling van de overeenkomst nietig is of vernietigd zal
worden zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht
blijven;
3.4 De wederpartij zal zich uitdrukkelijk onthouden van elke bemoeienis met het
beleid van G.S.V.V. Donitas.
Artikel 4 – Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door
overschrijving van het voor afgesproken bedrag op rekening: NL64 ABNA 0492
6066 33 t.n.v. VER GSVV DONITAS;
4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van
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30 dagen, wordt de wederpartij middels een betalingsherinnering in verzuim
gesteld.
Artikel 5 – Opschorting en Ontbinding
5.1 G.S.V.V Donitas is bevoegd de nakoming van de verplichtingen,
voortvloeiend uit de met wederpartij gesloten overeenkomst, op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden indien:
-

-

De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt;
Indien er goede grond bestaat te vrezen dat door de wederpartij niet,
gedeeltelijk of niet behoorlijk in de overeenkomst zal worden nagekomen,
is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt;
In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van)
surseance van betaling en (aanvraag van) de toepassing van de wet
schuldsanering natuurlijke personen van de wederpartij;

5.2 Voorts is G.S.V.V. Donitas bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming
van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid door de wederpartij niet
mag worden verwacht.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van G.S.V.V.
Donitas op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Er vindt geen verrekening of
restitutie plaats van hetgeen krachtens de overeenkomst reeds mocht zijn
betaald dan wel gepresteerd, tot het tijdstip van de ontbinding.
Artikel 6 – Ontbinding door de wederpartij
6.1 De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien G.S.V.V
Donitas gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden in het geheel
niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij heeft voldaan;
6.2 In tegenstelling tot artikel 6.1 is de wederpartij niet bevoegd de
overeenkomst te ontbinden indien G.S.V.V Donitas door overmacht niet in staat
is aan de overeenkomst te voldoen.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 De totale aansprakelijkheid van G.S.V.V Donitas voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
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door de verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico onder
deze verzekering;
7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van G.S.V.V. Donitas
7.3 Vergoeding komt uitsluitend in aanmerking voor directe schade. Onder
directe schade wordt verstaan:
-

-

De redelijke kosten die de wederpartij zal moeten maken op de prestatie
van G.S.V.V. Donitas aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze
schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst
heeft ontbonden;
De redelijke kosten gemaakt door de vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de
directe schade in de zin van deze voorwaarde;
De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarde.

7.4 Aansprakelijkheid van G.S.V.V. Donitas voor indirecte schade, waaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstrategie, is uitgesloten;
7.5 Het bezoek aan de wedstrijden van G.S.V.V. Donitas door de wederpartij en
zijn gasten geschiedt op eigen risico, G.S.V.V Donitas is niet aansprakelijk voor
schade, waarvan het ontstaan voortvloeit uit, en samenhangt met het bezoek
aan de wedstrijden;
7.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van G.S.V.V Donitas
beperkt tot het bedrag dat in het kader van de overeenkomst is voldaan;
Artikel 8 – Overmacht
8.1 Indien G.S.V.V Donitas door overmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur waarin G.S.V.V.
Donitas in overmacht verkeert;
8.2 In geval van overmacht heeft G.S.V.V. Donitas het recht de overeenkomst te
ontbinden;
8.3 De wederpartij is ingeval van overmacht van G.S.V.V. Donitas bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, tenzij G.S.V.V. Donitas op andere doch
gelijkwaardige wijze aan haar verplichtingen kan voldoen. Het recht op
ontbinding bestaat echter niet indien G.S.V.V. Donitas een evenredig deel, van
het door de wederpartij te betalen, restitueert.
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Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, voor zover zij door
partijen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen;
9.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;
9.3 G.S.V.V. Donitas heeft het recht deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te
wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking met ingang van de
eerstvolgende vervaldatum van de overeenkomst, indien zij uiterlijk twee
maanden voorafgaan aan de vervaldatum schriftelijk aan de wederpartij worden
medegedeeld.
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