Algemene Voorwaarden Soesenzo Outdoor Challenge
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. SOC: Soesenzo Outdoor Challenge gevestigd op de Koningin Emmaweg 60, 3991 BL Houten, KvK-nummer
64665232.
2. Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam een lidmaatschap is geadministreerd.
3. Aspirant-lid: de natuurlijke persoon (m/v) die gebruik maakt van de mogelijkheid om één (1) gratis proeftraining te
volgen bij SOC.
4. Event-lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam een event-lidmaatschap is geadministreerd gericht op
voorbereidingstrainingen en deelname aan een specifiek event.
5. Contributie: door het Lid uit hoofde van het lidmaatschap aan SOC verschuldigde (periodieke) contributie.
6. Inschrijfgeld: door het Lid bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig aan SOC verschuldigd bedrag.
7. Event-vergoeding: door het Event-lid uit hoofde van het event-lidmaatschap aan SOC verschuldigde vergoeding.
Artikel 2: Aanvang lidmaatschap, betaling Contributie en einde lidmaatschap
1. Lid worden bij SOC kan door een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier te verzenden vanuit de website
www.soesenzo-outdoor.nl
2. Een jaar-lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één (1) kalenderjaar of een resterend deel van een
kalenderjaar tot 31 december, en wordt daarna stilzwijgend omgezet naar een maand-lidmaatschap tegen het dan
geldende maandtarief, tenzij het Lid opnieuw akkoord geeft voor een jaar-lidmaatschap.
3. De Contributie dient steeds vooruit betaald te worden. Bij een jaar-lidmaatschap is dit de jaar-contributie, bij een
maand-lidmaatschap is dit de maand-contributie.
4. De Contributie kan in beginsel alleen worden voldaan per automatische incasso. Bij het aangaan van een
lidmaatschap dient het bankrekeningnummer (IBAN) te worden doorgegeven door of namens de rekeninghouder van
de rekening waarvan de verschuldigde Contributie kan worden afgeschreven.
5. De hoogte van de Contributie kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast door SOC en wordt in dat geval medio
november voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aan het Lid bekend gemaakt.
6. Bij aanvang van een lidmaatschap is eenmalig een bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd.
7. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging door het Lid per email (info@soesenzo-outdoor.nl).
8. Een jaar-lidmaatschap kan worden beëindigd per 30 juni respectievelijk 31 december, waarbij een opzegtermijn geldt
van één (1) maand. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd per 30 juni zal SOC het door het Lid teveel
vooruitbetaalde bedrag retourneren.
e
9. De opzegtermijn van een maand-lidmaatschap bedraagt een (1) maand. Deze maand gaat in op de 1 van de maand
volgend op het moment dat het Lid het lidmaatschap opzegt.
10. Trainingen voor een specifiek event zijn in beginsel onderdeel van het lidmaatschap. Voor sommige events kan door
SOC wel een (gedeeltelijke) Event-vergoeding worden gevraagd. Voor deze Event-vergoeding gelden de bepalingen
zoals opgenomen in artikel 3.
Artikel 3: Aanvang tijdelijk event-lidmaatschap, betaling Event-vergoeding
1. Event-lid worden bij SOC kan door een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier te verzenden vanuit de website
www.soesenzo-outdoor.nl

2. Een event-lidmaatschap is een tijdelijk lidmaatschap, en wordt aangegaan voor de periode vanaf de eerste eventtraining tot en met de dag van het event.
3. De Event-vergoeding betreft een vergoeding voor de door SOC verzorgde trainingen gericht op dit specifieke event.
Eventuele inschrijfgelden voor het event, reis-en verblijfkosten en kosten van materiaalhuur zijn voor rekening van het
Event-lid. Deze kosten worden in beginsel rechtstreeks door het Event-lid betaald, tenzij sprake is van een groepsinschrijving door SOC. In dat geval worden deze kosten aan SOC betaald, waarna SOC deze bedragen vervolgens
overmaakt aan de betrokken (event-)organisatie.
4. De Event-vergoeding dient steeds vooruit betaald te worden.
5. De Event-vergoeding kan in beginsel alleen worden voldaan per automatische incasso. Bij het aangaan van een
event-lidmaatschap dient het bankrekeningnummer (IBAN) te worden doorgegeven door of namens de
rekeninghouder van de rekening waarvan de verschuldigde Event-vergoeding kan worden afgeschreven.
6. De hoogte van de Event-vergoeding wordt voorafgaand aan de eerste training gericht op dit event aan het Event-lid
bekend gemaakt.
7. Een event-Lidmaatschap eindigt automatisch bij het verstrijken van de dag waarop het event heeft plaatsgevonden.
Artikel 4: Steptrainingen en stepverhuur
1. Voor het gebruik van steps tijdens trainingen verzorgd door SOC en stepverhuur door SOC gelden aanvullende
algemene voorwaarden (zie vanaf artikel 8).
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid , vrijwaringen
1. Het beoefenen van sport en het deelnemen aan sportevenement kunnen risico’s met zich meebrengen. Het volgen
van trainingen en het bijwonen van activiteiten van SOC, is geheel voor eigen risico van het Lid, Event-lid en/of
Aspirant-lid.
2. SOC en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, Event-lid en/of Aspirant-lid
3. SOC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, Eventlid en/of Aspirant-lid.
4. SOC is op geen enkele manier aansprakelijk voor de organisatie van een Event.
5. Het Lid, Event-lid en/of Aspirant-lid vrijwaren SOC en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen voor
aanspraken van derden ter zake.
Artikel 6: Diversen
1. SOC behoudt zich het recht voor om, indien een Lid of Event-lid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn/haar verplichtingen, of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door SOC, het
(event)lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
2. In situaties en omstandigheden waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal SOC in alle redelijkheid en
billijkheid trachten tot een oplossing te komen met het Lid of Event-lid. Een voorbeeld hiervan is de situatie dat een
Lid wegens een blessure tijdelijk geen trainingen kan volgen. In dat geval zal in beginsel het lidmaatschap passief
worden, waarbij een gemiste trainingsperiode op een later tijdstip kan worden ingehaald zonder dat daarvoor
opnieuw een contributie verschuldigd is. Definitieve besluitvorming hierover ligt bij SOC.
Artikel 7: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, activiteiten, opdrachten en
overeenkomsten tussen SOC en het Lid, Event-lid en/of Aspirant-lid.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SOC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Soesenzo Outdoor Stepverhuur
Artikel 8: Steptrainingen en stepverhuur
1. Voor het gebruik van steps tijdens trainingen verzorgd door SOC en stepverhuur door SOC gelden deze aanvullende
algemene voorwaarden.
Artikel 9: Definities
In deze aanvullende Algemene Voorwaarden Stepverhuur wordt verstaan onder:
1. Verhuurder: degene die de step(s) verhuurt, in dit geval SOC
2. Huurder: de natuurlijke persoon (m/v) die de step(s) huurt voor eigen gebruik of voor gebruik door een groep
natuurlijke personen (al dan niet verbonden aan een bedrijf) die hij vertegenwoordigt
3. Huur: het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder voor het huren van de step(s)
4. Borg: het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan de verhuurder in verband met het huren van de step(s), dat door
de verhuurder na afloop van de stephuur zal worden terugbetaald aan de huurder mits voldoen is aan de hieraan
door de verhuurder gestelde voorwaarden.
Artikel 10: Betaling huur en borg
1. Betaling van de huur en de borg vindt plaats conform door SOC vastgestelde tarieven en voorwaarden, vooraf aan
ingebruikname van de step.
2. Bij terug bezorging van de step wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden
geconstateerd door de verhuurder.
3. Tussentijdse inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie van de huur plaats vindt.
Artikel 11: Brengen / ophalen van de steps
1. Brengen en/of ophalen van de steps op een andere locatie is – in onderling overleg - mogelijk onder vooraf
overeengekomen plaats, tijdstip en tarief. Het tarief voor het vervoer wordt vooraf met de huurder
overeengekomen en dient vooraf voldaan te worden tenzij anders met de verhuurder overeen is gekomen. Indien de
huurder niet op het overeengekomen tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is om de steps in ontvangst te
nemen wordt voor de wachttijd van de chauffeur een tarief van € 40,- per uur, of voor een evenredig deel hiervan, in
rekening gebracht.
Artikel 12: Verzekering, schade, diefstal
1. De gehuurde step(s) zijn niet verzekerd voor diefstal of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging
aan of verlies/diefstal van de step(s), tegen bedragen die door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid – en
eventueel aan de hand van een door de verhuurder ingeschakelde taxateur - worden vastgesteld.
2. Alle schade aan de step(s) of andere spullen van de verhuurder die ontstaat tijdens de huurperiode / periode dat de
step(s) in gebruik is (zijn) door de huurder, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, toegebracht of ontstaan en ongeacht of
deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden, is voor rekening van de huurder. De huurder zal de
hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde
onderdelen vergoeden. Bij het niet (onmiddellijk) voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de
schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
3. Bij een ongeval dient de huurder door de politie een proces-verbaal te laten opmaken en de verhuurder zo spoedig
mogelijk te informeren.
4. Bij diefstal, verduistering of het niet terugbezorgen van de step(s) wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.
Tevens wordt aan de huurder de door de verhuurder vastgestelde dagwaarde van de step(s) in rekening gebracht.

Artikel 13: Defect
1. Bij een defect aan de step(s) dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich
bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder een vervangende step
ter beschikking stellen, mits er een vervangende step beschikbaar is. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen
van de huurder en er geen vervangende step beschikbaar is, dan heeft de huurder recht op teruggaaf van dat deel
van de huursom dat overeenkomt met de tijd dat hij/zij geen gebruik heeft kunnen maken van de step.
Artikel 14: Risico en aansprakelijkheid, vrijwaringen
1. Het huren van de step(s) geschiedt geheel op eigen risico.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan
huurder, derden en/of goederen. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder van de step daarvan
mocht(ten) ontstaan, ten gevolge van enige schade en / of defect en / of verlies aan / van de step(s) met toebehoren
of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
3. De bepalingen van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op de steptrainingen
en de stepverhuur.
4. Het is niet toegestaan de step te besturen als alcoholische dranken zijn genuttigd en/of indien sprake is van onder
invloed zijn van verdovende middelen. Tevens dient rekening te worden gehouden met eventuele medicijnen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Artikel 15: Diversen
1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien
naar het oordeel van de verhuurder de step(s) door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het
vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Verhuurder is gerechtigd om de gehuurde step(s) na vermeend
misbruik in te nemen zonder restitutie.
Artikel 16: Toepasselijkheid
1. Deze aanvullende Algemene Voorwaarden Stepverhuur zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, activiteiten,
opdrachten en overeenkomsten tussen SOC en het Lid, Event-lid en/of Aspirant-lid.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SOC aangegaan, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
3. Eventuele afwijkingen op deze aanvullende Algemene Voorwaarden Stepverhuur zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
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