Algemene voorwaarden
ZS EQUESTRIAN EVENTS is ingeschreven bij de kamer van koophandel. De werkzaamheden welke ZS EQUESTRIAN EVENTS uitvoert bestaan
uit de exploitatie van sportaccommodaties en eetgelegenheden met volledige bediening. De algemene voorwaarden van ZS EQUESTRIAN
EVENTS zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te verschaffen tussen de klant en ZS EQUESTRIAN EVENTS betreffende de toepassing
zijnde de betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de wederpartij inzicht te verschaffen in de werkwijze
van ZS EQUESTRIAN EVENTS.
ZS EQUESTRIAN EVENTS assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of
Dutch to understand these general conditions of sale. If not, these conditions can be translated upon request.
Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen, aanbiedingen, overeenkomsten en op elke overeenkomst
op afstand tussen ZS EQUESTRIAN EVENTS en de klant. Verkoop op afstand hier in ruime zin via de website www.zilverenspoor.com,
gerelateerde websites waar producten of diensten gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna verkoop op
afstand).

2.

Door in te schrijven, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en erkent u deze te begrijpen en te
aanvaarden.

3.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing
expliciet wordt uitgesloten.

4.

De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden op de website www.zilverenspoor.com. Deze algemene voorwaarden
worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt,
zodat deze achteraf eenvoudig door de klant kunnen worden geraadpleegd. Deze worden eveneens ter beschikking gesteld in het
wedstrijdsecretariaat en het restaurant in de Overheulestraat 235, 8560 Moorsele.

5.

ZS EQUESTRIAN EVENTS is slechts verbonden tot uitvoering van haar verbintenissen na de aanvaarding van de klant van deze
algemene voorwaarden.

6.

Indien een (gedeelte van een) bepaling van de algemene voorwaarden elk met ZS EQUESTRIAN EVENTS gesloten overeenkomst
ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene
voorwaarden en elk met ZS EQUESTRIAN EVENTS gesloten overeenkomst niet beïnvloeden.

7.

ZS EQUESTRIAN EVENTS houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten
opgeven. Iedere wijziging aan de algemene voorwaarden zal worden bekend gemaakt d.m.v. een verwittiging. De gewijzigde
algemene voorwaarden zijn voor u van toepassing van zodra u overgaat tot inschrijving voor onze events over overgaat tot consuptie.

Artikel 2: Inschrijvingen en betalingen
1.

Inschrijvingen voor de wedstrijden doet u via de website http://ers.galop.be/. Bij uw eerste aanmelding zal u als deelnemer gevraagd
worden u online te registreren en een account aan te maken.. Vul hier bij steeds uw IBAN nummer in, in het daarvoor voorziene veld
(niet rekeningnummer maar IBAN nummer). Daarna kunt u zich inschrijven voor de gewenste wedstrijden door links boven op
inschrijven/bestellen te klikken.

2.

Voor alle wedstrijden geldt een inschrijvingsperiode. Meer informatie omtrent de wedstrijd, de inschrijvingsperiode, prijzengeld,
maximaal aantal deelnemers vindt u terug op de website www.zilverenpoor.com.

3.

Na goedkeuring van uw inschrijving kunt u online de betaling uitvoeren. Uw inschrijving is pas definitief bij betaling van het
verschuldigde bedrag.

4.

Voor de klanten die ter plaatse inschrijven wordt er een administratieve kost gerekend t.b.v. €5,- incl. btw per inschrijving. Uw
inschrijving is pas definitief bij betaling van het verschuldigde bedrag

5.

ZS EQUESTRIAN EVENTS houdt zich het recht de inschrijving te annuleren als u niet tijdig betaald. Een tijdige betaling is alvorens u
deelneemt aan de wedstrijd.

6.

De betaling dient te gebeuren online bij inschrijving. Voor herstarten/buiten wedstrijd starten/ laattijdig inschrijven zal de betaling ter
plaatse moeten gebeuren voor u deelneemt aan de wedstrijd.
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7.

Bij gebreke aan betaling zoals omschreven in artikel 2 paragraaf 6 is de deelnemende ruiter van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% op het niet betaalde gedeelte van het openstaande
bedrag vanaf de dag die volgt op de desbetreffende wedstrijd alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een
forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande bedrag (met een minimum van €10,- als schadebeding.)

8.

Alle inningskosten die voortvloeien uit de wanbetaling zijn te laste van de ingeschreven ruiter.

9.

Prijzengeld wordt uitbetaald aan 1 op de 4 binnen wedstrijd startende paarden via overschrijving op uw bankrekening. Het is zeer
belangrijk uw IBAN nummer op te geven online in het juiste veld (IBAN nummer + BIC nummer).

10. Het laattijdig invullen van deze rekeninginformatie leidt onvermijdelijk tot uitstel van betaling van de prijzengelden. Er wordt jaarlijks
1x gecontroleerd (na afloop van het winterseizoen) of de ontbrekende rekeningnummer reeds ingevuld zijn in het veld vermeld in
artikel 2 paragraaf 9. Indien het nummer hierop ingevuld is wordt het prijzengeld alsnog uitbetaald min een administratieve
schadevergoeding van 10%. Indien het nummer opnieuw niet ingevuld is in het juiste veld wordt het prijzengeld niet meer uitbetaald.
Artikel 3: Annulering en afwezigheid
1.

Annulering door deelnemer met recht op terugbetaling inschrijvingsgeld:
De annulering van een inschrijving van een deelnemer voor de aanvang van de wedstrijd geeft slechts recht op terugbetaling van het
inschrijvingsgeld bij
a.
Ziekte, ongeval of blessure van de deelnemer of paard, mits voorlegging van een doktersattest waaruit de onmogelijkheid
tot deelname blijkt.
b. Overlijden van de deelnemer of een familielid van de deelnemer in e eerste of tweede graad.

2.

Annulering door de deelnemer zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar met recht op krediet op uw account:
De annulering van een inschrijving van een deelnemer voor de aanvang van de wedstrijd omwille van een andere reden dan in artikel
annulering en afwezigheid eerste lid vermeld, geeft geen recht op terugbetaling, maar wel op een krediet op uw account, in de
hieronder omschreven omstandigheden. Dit krediet kan worden gebruikt bij inschrijving voor een volgende wedstrijd.
Annuleert de klant voor aanvang van de wedstrijd per mail, plaatsen wij het betaalde bedrag verminderd met €5,- administratieve
kosten op uw account als krediet of tegoed.

3.

Annulering door de deelnemer zonder recht op terugbetaling noch krediet of tegoed op uw account:
Wanneer u annuleert na aanvang van de wedstrijd, niet verwittigt of op een andere wijze annuleert dat per mail naar
info@zilverenspoor.com heeft u geen recht op terugbetaling noch op krediet of tegoed van het inschrijvingsgeld.

4.

ZS EQUESTRIAN EVENTS houdt zich het recht voor om een wedstrijd te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode
vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval de wedstrijd niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de
wil van ZS EQUESTRIAN EVENTS om. U wordt hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gebracht. Bij annulering door ZS
EQUESTRIAN EVENTS wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort uiterlijk binnen de 5 werkdagen na annulering.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en verzekering
1.

ZS EQUESTRIAN EVENTS (met inbegrip van haar aangestelde, vertegenwoordigers en/of werknemers) streeft ernaar elke wedstrijd zo
veilig mogelijk te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij wedstrijden, zoals jumping nooit alle risico’s
kunnen worden uitgesloten. ZS EQUESTRIAN EVENTS is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het
gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s, in die gevallen betreft het buitencontractuele aansprakelijkheid.

2.

ZS EQUESTRIAN EVENTS (met inbegrip van haar aangestelde, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor
schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt
door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is ZS EQUESTRIAN EVENTS niet
aansprakelijk.

3.

Voor zover ZS EQUESTRIAN EVENTS bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout, met inbegrip va fraude,
bedrog, zware en/of opzettelijke fout van deze derden.

4.

Iedere aanspraak tot schadevergoeding lastens ZS EQUESTRIAN EVENTS vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is
gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of
redelijkerwijze gekend konden zijn
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5.

De aansprakelijkheid van ZS EQUESTRIAN EVENTS kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,
niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelf al was deze omstandigheid ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, besmettelijke
ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, overstroming, hoog ziekte verzuim, beslissingen of interventies van overheidswege (met
inbegrip van weigering of annulering van vergunning of licentie), enz. ZS EQUESTRIAN EVENTS is niet verplicht om het ontoerekenbaar
en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft in geen geval recht op
schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen jegens ZS EQUESTRIAN EVENTS in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt
overmacht in hoofde van de deelnemer uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in de gevallen zoals bepaald onder artikel annulering en
verzekering eerste lid.

6.

Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan kledij, brillen, horloges en andere persoonlijke bezittingen, evenals moedwillig
veroorzaakte schade wordt niet gedekt door de verzekering. Verlies of diefstal is evenmin verzekerd.

7.

Ingeval van de schade door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ZS EQUESTRIAN EVENTS in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

8.

Schade veroorzaakt door de deelnemer of zijn/haar paard wordt vergoed door de deelnemer.

Artikel 5: Privacy
1.

ZS EQUESTRIAN EVENTS is er zich van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens en
streeft er daarom naar om u ter zake de best mogelijke garantie te verlenen.

2.

De door u, in het kader van de registratie van uw account aan ZS EQUESTRIAN EVENTS verstrekte gegevens , worden door ZS
EQUESTRIAN EVENTS geregistreerd en bijgehouden. De opgave van de door ZS EQUESTRIAN EVENTS vereiste persoonsgegevens is
verplicht, indien u wenst te genieten van de door ZS EQUESTRIAN EVENTS aangeboden diensten. De persoonsgegevens worden
aangewend in het kader van de opvolging van de inschrijving en het verstrekken van informatie met betrekking tot de wedstrijd
waarvoor ingeschreven is en toekomstige wedstrijden en activiteiten.

3.

ZS EQUESTRIAN EVENTS kan de ontvangen persoonsgegevens slechts overmaken aan derden indien zj daartoe van u een
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. De doorgifte aan derden vereist daarentegen geen voorafgaand schriftelijke
toestemming, wanneer ZS EQUESTRIAN EVENTS
a.
indien zij daartoe niet wettelijk verplicht is
b. daarom wordt verzocht door een gerechtelijke of politionele instantie

4.

ZS EQUESTRIAN EVENTS zal de ontvangen persoonsgegevens slecht kunnen gebruiken voor andere dan in de algemene voorwaarden
omschreven doeleinden indien zij daartoe uw voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.

Artikel 6: Beeldmateriaal
1.

ZS EQUESTRIAN EVENTS houdt zich het recht voor om tijdens de wedstrijd fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te
maken of te laten maken van de deelnemers, ouders of publiek, individueel of in groep, voor, tijdens of na de activiteiten (hierna
gezamenlijk beeldmateriaal genoemd)

2.

ZS EQUESTRIAN EVENTS houdt zich het recht voor om dit beeldmateriaal te gebruiken voor eigen publicaties of publicitair materiaal,
gedrukt (zoals bijvoorbeeld flyers, brochures, posters, boeken of reproductie voor de deelnemers, om niet of tegen betaling) of
digitaal (m.n. gebruik op de website, in een emailhandtekening, digitale nieuwsbrieven, reclame of Facebookpagina)

3.

Door een inschrijving overeenkomstig artikel inschrijvingen, verleent de deelnemer – in het kader van artikel I.174 van het wetboek
economisch recht – de toestemming tot voormeld gebruik van het beeldmateriaal door ZS EQUESTRIAN EVENTS, wanneer de
deelnemer daarin wordt geportretteerd.

4.

Indien u bezwaar zou hebben tegen het gebruik van specifiek beeldmateriaal van u, verzoeken wij contact op te nemen per mail
info@zilverenspoor.com

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1.

De algemene voorwaarden en elke met ZS EQUESTRIAN EVENTS gesloten overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.

2.

Elke betwisting met betrekking tot de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden, uitvoering, interpretatie en beëindiging van
elk met ZS EQUESTRIAN EVENTS gesloten overeenkomst, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk met
afdelingen te Kortrijk.
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