
Algemene voorwaarden Leika B.V. 

 

Artikel 1 Partijen en definities  

1. Leika B.V.: Leika B.V., gevestigd te Utrecht aan de Briljantlaan 140 (3523 CJ), 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81046669, gebruiker van deze 

algemene voorwaarden. 

2. Verdere gegevens van Leika B.V.: 

Website: www.leikasportenspel.nl 

Email: info@leikasportenspel.nl 

Telefoonnummer: 06 – 43 69 23 72 

Btw-identificatienummer: 8619.04.424.B.01 

3. Opdrachtgever: de rechtspersoon of persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep 

of bedrijf; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Leika B.V.  

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de dienstverlening van 

Leika B.V.; de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) 

aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Leika B.V. en 

Opdrachtgever. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.  

4. Derden die door Leika B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, 

kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.  

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig 

zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van 

de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel 

mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen. 

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.  

2. Leika B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te 

komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Leika B.V. altijd eerst in gebreke 

dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot 

enige remedie over te kunnen gaan.  

3. Het staat Leika B.V. vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is 

uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. 

4. Opdrachtgever en/of Deelnemer aanvaardt dat de planning van de diensten kan worden 

beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Leika B.V. is derhalve 

bevoegd om de activiteit naar eigen inzicht uit te stellen. Leika B.V. is in een dergelijk geval 

niet aansprakelijk voor de daardoor door de Opdrachtgever en/of Deelnemer geleden schade. 

 

Artikel 4 Aanmelding en totstandkoming  

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Leika 

B.V. heeft geaccepteerd en Leika B.V. de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk 

heeft bevestigd ofwel nadat Leika B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de 

uitvoering van de overeenkomst. 



2. De offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en 

behoudens tegenbewijs. 

3. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende 

beschikbaarheid van personeel en/of locatie aangegaan. 

4. De verbintenis van Leika B.V. bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en 

uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.  

5. Alle opgaven van Leika B.V. van omvang, duur en andere weergegeven specificaties van 

het aangebodene zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde 

leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Leika 

B.V. 

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens 

Leika B.V. 

7. Een aanbod geldt niet automatisch voor andere aanbiedingen, activiteiten of latere 

diensten. 

 

Artikel 5 Prijzen en betaling 

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst 

achten partijen de prijzen redelijk en billijk. 

2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstuurt Leika B.V. de factuur. Betaling 

door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

3. Indien voor aanvang van de diensten niet de volledige betaling van de prijs door Leika 

B.V. is ontvangen, is de Deelnemer niet gerechtigd aan de diensten deel te nemen, zonder dat 

dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs 

vermeerderd met bijkomende kosten. 

4. Door het niet bezoeken van de diensten vervalt de financiële verplichting jegens Leika 

B.V. niet. De Opdrachtgever is derhalve te allen tijde gehouden tot het volledig betalen van 

de overeengekomen financiële verplichtingen.  

 

Artikel 6 Verbintenissen van Opdrachtgever 

1. Deelnemer dient zorg te dragen voor geschikte kleding, schoenen en overige 

hulpmiddelen. Deze worden, tenzij anders aangegeven, niet door Leika B.V. verstrekt. 

2. In verband met de veiligheid van de Deelnemer en derden is Deelnemer gehouden alle 

door Leika B.V. en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven 

aanwijzingen of instructies op te volgen. 

3. Opdrachtgever stelt Leika B.V. in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever 

verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de 

overeenkomst door Leika B.V. Hieronder wordt onder andere begrepen: 

a) Ervoor zorgen dat Leika B.V. tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde 

gegevens, waaronder, deelnemersaantallen, informatie over eventuele lichamelijke of 

geestelijke beperkingen van de Deelnemer en overige bijzonderheden ten aanzien van de 

diensten of Deelnemer;  

Indien de dienst plaatsvindt op een door Opdrachtgever geselecteerde locatie, gelden de 

aanvullende op Opdrachtgever rustende verplichtingen: 

b) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s); 

c) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot 

de opdracht van Leika B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering 

van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;  

d) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de dienst wordt gegeven dat 

Leika B.V. onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;  



e) Er zorg voor dragen dat Leika B.V. beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, 

(veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen. 

4. Indien naar het oordeel van Leika B.V. blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig 

zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de dienst niet ongestoord kan 

plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, 

zal de dienst geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hierdoor voor 

Opdrachtgever en/of Deelnemer enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of 

vergoeding van schade ontstaat. 

5. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door: 

a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd; 

b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn 

gesteld. 

 

Artikel 7 Wijziging en verplaatsen 

1. Leika B.V. houdt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (personeel en 

materiaal) van de diensten te wijzigen. Bij onvoldoende aanmelding kan een dienst worden 

geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven.  

2. Leika B.V. is te allen tijde gerechtigd een docent, trainer of andere personen die door haar 

met de verzorging van de diensten is belast, te vervangen door een andere. 

3. Indien de te verrichten diensten door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal 

Leika B.V. zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve 

mogelijkheid. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde gehouden aan zijn financiële 

verplichtingen. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een dienst definitief niet 

mogelijk is, zal Leika B.V. de prijs van de dienst naar rato restitueren. Onder overmacht 

wordt in dit verband in ieder geval, maar niet beperkt tot, verstaan: brand in de 

(trainings)locatie, faillissement of surseance van betaling van (ingehuurd) personeel of 

(trainings)locatie, ziekte of overlijden van het (ingehuurd) personeel, extreme weers- en 

verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, 

ziekte, epidemieën, pandemieën etc. 

 

Artikel 8 Overname, inlenen en intellectueel eigendom 

1. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke 

toestemming direct of indirect de aan de diensten verbonden trainers, coaches of 

ondersteunend c.q. ingehuurd personeel, zonder tussenkomst van Leika B.V., te benaderen, 

hetzij voor bestaande diensten, hetzij voor vergelijkbare diensten die Opdrachtgever en/of 

Deelnemer al dan niet commercieel wil aanbieden in de markt.  

2. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer verboden tijdens en twee (2) jaar na beëindiging 

van deze overeenkomst, personeel van Leika dat werkzaam is (geweest) voor/bij 

Opdrachtgever en/of Deelnemer, te benaderen c.q. in dienst te nemen of te bewegen hun 

(dienst)verband bij Leika te beëindigen en elders een zakelijk (dienst)verband aan te gaan.  

3. Van het door Leika B.V. verstrekte (studie)materiaal blijven alle rechten aan haar 

voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt 

zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van Leika B.V. Het is niet 

toegestaan (studie)materiaal aan derden ter beschikking te stellen. 

4. Bij overtreding van één van de drie hiervoor genoemde leden, verbeurt Opdrachtgever 

en/of Deelnemer aan en ten behoeve van Leika B.V. een dadelijk en ineens, zonder sommatie 

of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 15.000,- per overtreding, onverminderd het 

recht van Leika B.V. in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen. 

 



Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid 

1. Deelname aan de diensten kan risico’s met zich meebrengen en vereist een goede fysieke 

en psychische gesteldheid, Deelnemer verklaart zich daarmee bekend en bevestigd aan de 

vereisten te voldoen. Opdrachtgever staat hiervoor in.  

2. De Deelnemer is zich ervan bewust dat de diensten van Leika B.V. in de buitenlucht kan 

plaatsvinden, hetgeen ongemak kan veroorzaken en gevolgen kan hebben voor de gezondheid 

of gesteldheid van de Deelnemer. De Deelnemer is bekend met, en accepteert, deze gevolgen. 

3. Leika B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen 

van zowel de Deelnemer en/of Opdrachtgever en/of derden, alsmede opgelopen blessures 

voor, tijdens of na de verrichte diensten. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor het 

handelen van de Deelnemer.  

4. Leika B.V. geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de diensten te 

behalen resultaat. 

5. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Leika B.V. bij eventuele 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om 

alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever 

en/of Deelnemer, zonder dat Opdrachtgever en/of Deelnemer daarnaast enig recht kan doen 

gelden op welke vergoeding dan ook. 

6. Mocht Leika B.V. onverwijld jegens de Opdrachtgever en/of Deelnemer aansprakelijk zijn, 

dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Leika B.V. 

gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de 

verzekering niet tot uitkering overgaat of voor het geval geen verzekering is afgesloten, het 

bedrag van het honorarium dat Leika B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van de 

overeenkomst heeft ontvangen vermeerderd met 15%. 

7. Aansprakelijkheid van Leika B.V. reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens 

opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst. 

8. Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart Leika B.V. voor de in verband met de 

overeenkomst ontstane schade van derden doordat Leika B.V. heeft gehandeld, waaronder 

een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever en/of Deelnemer onjuiste, 

onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. 

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Leika B.V. tot vergoeding van schade kan 

worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer schade 

lijdt moet dit terstond aan Leika B.V. worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever en/of 

Deelnemer verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk 

beperken. 

 

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 

1. Leika B.V. heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang 

voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) 

voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: 

a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert 

en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leika B.V. 

ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; 

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of 

Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot 

toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of 

bewind wordt gesteld. 

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Leika 

B.V. verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer de dienst 



niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom 

verschuldigd. 

 

Artikel 11 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak 

wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leika 

B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, 

verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, 

transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en 

overheidsmaatregelen. 

2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Leika B.V. opgeschort. Indien 

nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere 

omstandigheden voordoen waardoor het voor Leika B.V. onevenredig belastend is om aan 

haar verplichtingen te voldoen, is Leika B.V. bevoegd de overeenkomst door een mededeling 

aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Leika B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te 

facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren. 

4. Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden aan zijn financiële verplichtingen, ook in het 

geval sprake is van een overmachtssituatie. 

 

Artikel 12 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten 

1. Leika B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een 

derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan 

een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Leika B.V. 

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders 

dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht 

van toepassing. 

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief 

absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Leika B.V. haar 

(hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent 

niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter 

in het arrondissement waarin Leika B.V. haar hoofdvestigingsplaats heeft. 
 


