ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOTB.
1. Identiteit
Wij zijn ‘SchotB. VOF’ (maar u mag ook gewoon ‘SchotB.’ zeggen). Via schotb.nl komt u bij ons
terecht. Liever persoonlijk bij ons langskomen?
U vindt ons op onderstaand adres. (We stellen het op prijs als u van tevoren even belt)
SchotB. VOF
Kapelweg 1 3566 MK Utrecht
KvK-nummer: 72803754
Bel ons:
06 – 20 71 59 32
Whatsapp ons:
06 – 20 71 59 32
Mail ons:
info@schotb.nl
Schrijf ons:
Kapelweg 1
3566 MK Utrecht
Volg ons:
Facebook.com/schot_b
Instagram.com/schot_b
Linkedin.com/Schotb

2. Definities
1. SchotB.: Dat zijn wij.
2. Klant: Dat bent u. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit
zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met SchotB.
3. Diensten: Alle diensten die SchotB. via de website aanbiedt.
4. De website: www.schotb.nl of www.fortblauwkapelvergaderen.nl.
5. Dag: een kalenderdag.

3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden SchotB. (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing
op en onderdeel van elk aanbod van SchotB. en op elke overeenkomst tussen u en ons.
2. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee
eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel zo handig.
3. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit
wel zo is.
4. Door onze websites te gebruiken of door een optie/boeking te plaatsen, gaat u akkoord met
de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals
die op onze website staan.

4. Offertes en aanbiedingen
1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding is drie dagen.
Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer de termijn voor aanvaarding is

verstreken. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet
uitgaan van dezelfde afspraken.
2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons
daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!
3. Alle prijzen op onze website, in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere
heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten.
Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst.
Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.

5. Overeenkomst
1. Vanuit SchotB. mogen we altijd de overeenkomst ontbinden op een moment dat wij dat willen.
We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan
voorkomen als:
a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt
komen.
c. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt
voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
d. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
2. SchotB. mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk
is voor SchotB. om te kunnen leveren.
3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We
behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.

6. Tarieven
1. De tarieven voor de huur van SchotB. en voor de catering worden op de website
gecommuniceerd.
2. Alle tarieven zijn exclusief btw.
3. Indien u aanvullende services, catering of diensten wenst, wordt de prijs hiervan per
schriftelijke offerte kenbaar gemaakt.
4. Bij een boeking van 4 of meer data in één keer, krijgt u 10% korting op de totale huurprijs.
Indien u vervolgens één of meer boekingen annuleert, komt de korting te vervallen. Hiernaast
betaalt u annuleringskosten volgens onze annuleringsvoorwaarden in artikel 7.
5. Indien u langer blijft dan de overeengekomen tijd, wordt de extra tijd per uur doorberekend.

7. Annuleringsvoorwaarden
1. Annuleert u de boeking? Geen enkel probleem! U kunt de boeking van SchotB. annuleren:
a. tot 21 dagen voor de boekingsdatum: geen kosten;
b. tot 14 dagen voor de boekingsdatum: 50% van de boekingswaarde;
c. tot 3 dagen voor de boekingsdatum: 75% van de boekingswaarde;
d. 3 dagen of korter voor de boekingsdatum: 100% van de boekingswaarde.
2. Wilt u de datum van uw boeking wijzigen? Dit kan kosteloos tot 7 dagen voor de
boekingsdatum. Annuleert u de gewijzigde boekingsdatum, dan betaalt u altijd 100% van de
boekingswaarde aan annuleringskosten.
3. Wilt u cateringopties annuleren? Dit kan kosteloos tot 3 dagen voor de boekingsdatum.
Anders betaalt u 100% van de cateringwaarde aan annuleringskosten.
4. Bij een no-show betaalt u 100% van de boekingswaarde.
5. Blijft u langer dan een avond, een halve of een hele dag? Dat kan! SchotB. berekent dan de
extra uren door.
6. Betaling geschiedt achteraf door middel van overschrijving. We verwachten de betaling binnen
21 dagen na factuurdatum.

7. Aansprakelijkheid
1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze
aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als
hierdoor schade ontstaat.
3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van
de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in
dat specifieke geval.
5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak
en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige
prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of
beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade.
7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan
gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan
zijn wij wel aansprakelijk voor schade.
10. Het huren van SchotB. komt voor rekening en risico van de klant in het geval van schade,
verwonding of diefstal. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de locatie en de
inventaris, veroorzaakt door de klant of door de personen die via de klant toegang hadden tot
SchotB.
11. Het doorverhuren van SchotB. aan een derde is niet toegestaan.
12. Het toelaten van publiek is niet toegestaan.

8. Overmacht
1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe.
Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
2. 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid
en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
a. stakingen;
b. ziekte onder personeel;
c. brand, overstroming;
d. waterschade;
e. oorlogen en opstanden;
f. export- en/of importbeperkingen;
g. bedrijfsstoringen;
h. energiestoringen;
i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de wifi of
website;
j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden;
k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit:
op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2
2. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en SchotB. op
basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter.
Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter te Utrecht.

