Algemene Voorwaarden voor de deelnemers aan de IntSaab 2019
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Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de deelnemer producten, zoals de kosten
van een kampeerplek verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de SCN worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de SCN;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. De deelnemer: de deelnemer die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de deelnemer
of de SCN in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
8. Saab Club Nederland (SCN): de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan de deelnemer aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de SCN en de deelnemer wordt gesloten
in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Methode van herroeping: de in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen methode om de
overeenkomst te herroepen;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat de deelnemer en de SCN gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Saab Club Nederland
De Saab Club Nederland, gevestigd te Utrecht, huidig vestigingsadres De Genestetlaan 5,
3723 DN Bilthoven.
Telefoonnummers voor leden van de SCN: zie Saabberichten, liefst tussen 19.30 en 21.00 uur.
Telefonisch kunt u de commissie IntSaab2019 bereiken door te bellen naar de heer Luppo

Egberts, +31(0)6-28537231. Mocht hij niet bereikbaar zijn, kunt u ook bellen naar Kees
Haverkamp, telefoonnummer +31(0)6-54766148.
e-mail adres: info@intsaab2019.com.
Btw-identificatienummer van de Saab Club Nederland is: NL 8165.89.549.B01.
Het rekeningnummer van de Saab Club Nederland is NL19 INGB 0000 4947 66.
Het BIC nummer van de ING is INGBNL2A.
De Saab Club Nederland is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 40480080.
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de SCN tot het verkrijgen van
toegang op de dagen 9, 10 en 11 augustus 2019 op het terrein waar de IntSaab2019 wordt
gehouden (De Methoeve te Weerselo) en op die andere plaatsen die de Saab Club Nederland een
of meerdere dagen afhuurt blijkens de informatie te vinden op de site van de IntSaab2019.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden beschikbaar gesteld aan degene die voor het evenement van de IntSaab2019 wenst
in te schrijven. Dat gebeurt via de site en door middel van toesturen per mail, derhalve op
elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de SCN voordat de overeenkomst
wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de SCN zijn in te zien en
dat zij op verzoek van de deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod is van kracht tot uiterlijk 16 juni 2019 of zoveel eerder dat aantal inschrijvingen is
bereikt, dat volgens de SCN het maximum aantal is dat kan meedoen aan het evenement.
2. Desgewenst kan een deelnemer verlangen zodra hij per mail verneemt, dat zijn inschrijving geen
gevolg kan hebben omdat reeds het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, op een reservelijst
wordt geplaats.
3. Onder inschrijving wordt verstaan, diegene die zich heeft ingeschreven voor het evenement
IntSaab2019 en de verschuldigde kosten heeft betaald, en van de organisatie bericht heeft
gekregen dat hij is aanvaard als ingeschrevene.
4. Het aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het product, het
bewijs van toegang tot de IntSaab2019, met bijproducten zoals het recht om op de 9 e en 10e
augustus te kunnen kamperen op het terrein de Methoeve al of niet met levering van elektriciteit.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
deelnemer mogelijk te maken. Als de SCN gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
weergave van de aangeboden producten zo waarheidsgetrouw mogelijk, diensten en/of digitale
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de SCN niet.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden, met name door de betaling van de verschuldigde kosten en het bepaalde in artikel 4
lid 3.
2. Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de SCN binnen
uiterlijk 2 weken langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
de ontvangst van deze aanvaarding niet door de SCN is bevestigd, kan de deelnemer de
overeenkomst ontbinden en is hij nog geen ingeschrevene.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de SCN passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij
voor een veilige web omgeving. Indien de deelnemer elektronisch kan betalen, zal de SCN daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De SCN kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de deelnemer aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de SCN op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
5. De SCN zal uiterlijk bij levering van het product, het verlenen van toegang tot het terrein van de
Methoeve op 9, 10 een 11 augustus, aan de deelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de SCN waar de deelnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de deelnemer van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de wijze van betaling, of uitvoering
van de overeenkomst;
6. indien de deelnemer een herroepingsrecht heeft, de wijze waarop de overeenkomst kan worden
herroepen.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De deelnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het product – het bewijs
van toegang tot de IntSaab2019 - gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden, doch niet meer na 16 april 2019. De SCN mag de deelnemer
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de deelnemer, het product heeft
ontvangen.
Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de deelnemer en kosten daarvan
1. Als de deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van een mail of brief zoals hieronder omschreven aan de SCN.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
deelnemer.
3. Als de deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten, zoals het recht om te kamperen op de 9e en 10e augustus op de Methoeve van
rechtswege ontbonden.
Artikel 8 - Verplichtingen van de SCN bij herroeping
1. Als de SCN de melding van herroeping door de deelnemer op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De SCN gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de deelnemer heeft gebruikt, tenzij
de deelnemer instemt met een andere methode. De eventuele kosten van de terugbetaling komen
voor rekening van de deelnemer. Dit is ook van toepassing indien de deelnemer heeft gekozen voor
een duurdere methode van betaling dan de goedkoopste.
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht / Overmacht
Uitgesloten van het herroepingsrecht is als de deelnemer na 16 april 2019 de overeenkomst wenst te
ontbinden.
Indien er sprake mocht zijn van overmacht beslist de SCN in hoeverre daar sprake van is.
Artikel 10 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de SCN dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de deelnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn - indien verschuldigd door de
SCN - inclusief BTW.
Artikel 11 - Nakoming overeenkomst, uitsluitingsgrond en extra garantie
1. De SCN staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de SCN, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst
tegenover de SCN kan doen gelden indien de SCN is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de SCN, diens toeleverancier, importeur
of producent waarin deze aan de deelnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder
gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.
Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De SCN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres van de SCN.
3. Na ontbinding zal de SCN het bedrag dat de deelnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de deelnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst.
De inschrijving is pas van kracht, indien de volledige betaling door de SCN is ontvangen en door de
SCN gemeld is, dat aan de deelnemer dat de overeenkomst is aangegaan. Vanaf dat moment is de
deelnemer ingeschrevene
2. Aangezien vooruitbetaling is bedongen, kan de deelnemer geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de SCN te melden.
4. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de overeenkomst niet
aangegaan en is de SCN vrij andere deelnemers toe te laten die later hebben ingeschreven maar
wel tijdig aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De SCN beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure, doch is slechts in beperkte mate van toepassing op dit
product.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de deelnemer
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SCN.
3. Bij de SCN ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 maanden gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de SCN binnen de termijn van 2 maanden geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de
klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de SCN en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de deelnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de deelnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Indien u voor 16 april 2019 er toch ervan afziet het evenement Int Saab2019 bij te wonen, kunt u voor
gemelde datum een mail sturen naar info@intsaab2019.com.

U kunt ook dan voor 15 april 2019 een brief sturen naar Saab Club Nederland, De Genestetlaan
5, 3723 DN Bilthoven.
Die mail of de brief dient in ieder geval dan ook uw namen, voor en achternaam – en indien
ook uw partner alsdan niet gaat, ook de namen van uw partner, alsmede uw adres en indien
afwijkend, ook van uw partner te bevatten.
Heeft u een inschrijfnummer gekregen, dient een en ander ook vergezeld te zijn met dat
inschrijfnummer
Bet u lid van de Saab Club Nederland vermeld dan a.u.b. ook uw lidmaatschapsnummer.

