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Artikel 1 Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen                                   

De Pitch en Putt Bond Nederland, hierna te noemen: de PPBN, en een Pitch en Putt/Golf/Short Golf 

baan eigenaar/exploitant/bedrijfsleider, hierna te noemen: de baan, waarop de PPBN deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

“De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de PPBN in het 

kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens 

geschreven voor de medewerkers en vrijwilligers van de PPBN en zijn directie. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de baan verantwoordelijke 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De PPBN en de baan zullen alsdan in overleg treden 

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 

komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht 

wordt genomen. 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, 

dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Indien de PPBN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de PPBN in enigerlei mate het recht zou verliezen 

om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Begrippen 

Offertes: Onder het woord offertes vallen alle door de PPBN gevraagde en gedane aanbiedingen. In 

deze algemene voorwaarden wordt er hoofdzakelijk gerefereerd naar de door de PPBN opgestelde 

wedstrijd hand-outs, telefonische of schriftelijke aanvragen voor het afhuren van de baan. 
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Artikel 3 Offertes 

Alle offertes en aanbiedingen van de PPBN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 

aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 

dagen. 

De PPBN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de baan redelijkerwijs 

kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 

vergissing of verschrijving bevat. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht de PPBN niet tot het verrichten van een gedeelte van de 

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet 

automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, 

prijsverhoging 

De overeenkomst tussen de PPBN en de baan wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard 

van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeenkomen. 

De PPBN heeft het recht bepaalde werkzaamheden/taken te laten verrichten door derden. De 

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Indien door de PPBN of door de PPBN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 

werkzaamheden worden verricht op de locatie van de baan, draagt de baan kosteloos zorg voor de 

door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

De opdracht van de PPBN en de baan staat vast op een gestelde datum. Deze datum kan alleen 

worden gewijzigd indien er aannemelijk kan worden gemaakt dat afgeweken moet worden van deze 

datum.  

De baan is niet toegestaan de uitvoerdatum van de overeenkomst met de PPBN te wijzigen op gronde 

van “overboeking” of “andere boekingen”. 

Prijsverhogingen en prijsverlagingen zijn gedurende de overeenkomst niet mogelijk. De opgegeven 

prijzen door de PPBN en de baan staan vast. 
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Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

De PPBN is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 

dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins 

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van de PPBN kan worden gevergd. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen en de misgelopen inkomsten van de 

PPBN op de baan onmiddellijk opeisbaar. Indien de PPBN de nakoming van de verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Indien de PPBN tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot 

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Indien de ontbinding aan de baan toerekenbaar is, is de PPBN gerechtigd tot vergoeding van de 

schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

Indien de baan een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden 

die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele 

aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 

gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de baan in rekening worden gebracht. 

Artikel 6 Betaling 

De PPBN zal aan het einde van de opdracht het afgesproken bedrag betalen middels factuur of pin. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

De PPBN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, vrijwilligers van de PPBN, 

publiek of spelers. 

De PPBN is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen door enig persoon welke de 

baanregels niet heeft opgevolgd.  
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