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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Organisator: Degene die het arrangement bij ABC TAXUS boekt, hetzij voor eigen rekening of als 
vertegenwoordiger van een bedrijf, instelling, personeelsvereniging, vereniging of club, familie e.d. 
 
Instructeur/begeleider: leden van ABC Taxus die de activiteit instrueren/begeleiden.  
 
Deelnemer: Degene die deelneemt aan de activiteit/arrangement 
 
Overeenkomst: Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat u een overeenkomst 
aan met ABC Taxus. Degene die voor eigen rekening of als vertegenwoordiger van een derde 
persoon de overeenkomst met ABC TAXUS aangaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het 
nakomen van de overeengekomen zaken. 
 
Tarieven: De tarieven van een arrangement zijn over het algemeen per persoon, tenzij anders is 
aangegeven. 
 
Aanbetaling: Ter bevestiging van uw boeking, ontvangt u een aanbetalingsnota, zijnde 50% van de 
totaalsom. Deze dient binnen vier weken voor de geplande activiteit voldaan te zijn of bij boeking 
indien de boeking later is dan vier weken voor datum van de clinic. 
De gehele betaling dient echter uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ons binnen te zijn. Alle 
bijkomende kosten van incassering zijn voor rekening van de organisator. 
 
Boekingen en data: Bij aanvraag geven wij u een vrijblijvend en niet-bindend voorstel, na 
reservering wordt het besprokene bindend voor beide partijen. Wij kunnen geen opties op dagen 
geven. U kunt wel bij ons informeren of een bepaalde datum nog beschikbaar is voor een bepaald 
arrangement. Het kan gebeuren dat een datum in de tussentijd al is volgeboekt. U kunt geen 
rechten ontlenen aan genoemde datum. 
 
Annuleringsvoorwaarden:  
Wijzigen van het aantal deelnemers kan in overleg. We houden ons het recht voorbehouden de 
activiteit te annuleren indien het aantal deelnemers dermate afwijkt wanneer wij onvoldoende 
instructeurs/begeleiders hebben voor de activiteit. De aanbetaling bent u in dit geval kwijt. 
Wij kunnen geen annuleringen accepteren i.v.m. weersomstandigheden. Weersomstandigheden zijn 
te allen tijde voor risico van de klant. De in rekening te brengen aanbetaling kunnen wij verhalen 
op zowel de klant als degene die hij/zij vertegenwoordigt. 
 
Veiligheid:  
Veiligheidseisen aan deelnemers 

1. Deelnemers dienen te allen tijde gehoor te geven aan de aanwijzingen van de 
begeleider/instructeur.  

2. Elke deelnemer dient zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.  
3. Schieten mag niet na het gebruiken van alcohol of andere gemoedstoestand veranderende 

middelen. Bij twijfel kunnen we u weigeren. 
4. Bij herhaaldelijk negeren van de instructies van de instructeurs/begeleiders, zullen wij de 

activiteit staken. 
5. Deelname aan al onze evenementen geschiedt geheel op eigen risico. 
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Veiligheidseisen aan de omgeving:  
Op locatie is het aan de organisator om er voor te zorgen dat de omgeving ingericht kan worden 
om veilig te schieten. Blijkt bij aankomst van de instructeur dat de omgeving niet voldoet, dan staat 
het ons vrij om de activiteit annuleren.  
 
Eten en drinken: 
Bij een arrangement in de accommodatie van ABC Taxus kan de kantine gebruikt worden. U kunt 
hiervoor ter plekke of bij boeking consumptiekaarten kopen.  
 
Heeft u specifieke wensen voor voedsel of drinken dan moet dit bij reservering besproken worden. 
Kosten hiervan worden bij het arrangement opgeteld. Alcohol kan geen onderdeel zijn van het 
arrangement. 
 
Aanmelding: 
Door aanmelding en reservering geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met 
bovengenoemde algemene voorwaarden. 
 
Opnamen: 
Opnamen (foto, film, audio) kunnen wij gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Heeft u hier 
bezwaar tegen dan kunt u dit aangeven per mail. 
 
 
 
Factuurgegevens ABC Taxus 
 

Adres: 
 
 
 
 

KvK:  
 
 

Mail factuur: 
Mail informatie: 

Website: 

ABC Taxus 
Sportpark Bakenhof,  
Huissensestraat 287  
6833 JK Arnhem (ZUID) 
 
40119847 
 
 
penningmeester@abctaxus.nl 
demonstraties@abctaxus.nl 
https://www.abctaxus.nl/ 
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