
Algemene voorwaarden BedrijfsuitjeBon
Artikel 1 Definities
Er wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
BedrijfsuitjeBon: Een cadeaubon van BedrijfsUitje.nl dat voldoet aan de echtheidskenmerken en 
waarvan de geldigheidsduur nog niet is verlopen.
Partner: de partij(en) die zich presenteren met hun activiteiten op BedrijfsUitje.nl
Koper: de partij(en) waarmee BedrijfsUitje.nl een koopovereenkomst sluit.
Overeenkomst: afhankelijk van de context hetzij overeenkomst(en) tussen BedrijfsUitje.nl
en Partner, hetzij overeenkomst(en) tussen BedrijfsUitje.nl en Koper, hetzij
overeenkomst(en) tussen BedrijfsUitje.nl en derde(n)
Ontvanger: de (rechts)persoon of (rechts)personen die de BedrijfsuitjeBon heeft ontvangen
Bestedingsmogelijkheid: de activiteiten bij Partners.
Partij: afhankelijk van de context hetzij BedrijfsUitje.nl, hetzij Partner, hetzij Koper,
hetzij een andere partij met wie BedrijfsUitje.nl een overeenkomst is
aangegaan of aangaat
Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen van BedrijfsUitje.nl zijn vrijblijvend. BedrijfsUitje.nl heeft het recht
om bij aanvaarding door Partij haar aanbod binnen drie dagen in te trekken.
Artikel 3 Toepasselijkheid en wijzigingen
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en nog te sluiten
overeenkomst(en).
2. Afwijkingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in de Algemene
Voorwaarden en/of Overeenkomst ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de
overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Partijen de ongeldige, nietige c.q.
vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel
mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de
Overeenkomst wordt afgeweken.
Artikel 4 Levertijd en levering
1. De door BedrijfsUitje.nl opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.
Overschrijding van deze levertijden door BedrijfsUitje.nl is alleen grond voor schadevergoeding
indien en voor zover uitdrukkelijk tussen Partijen overeen is gekomen en voor zover geen
sprake is van overmacht.
2. Transport en opslag van producten van BedrijfsUitje.nl vindt plaats voor rekening en risico van
Partij.
3. Alle leveringen van BedrijfsUitje.nl vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. 
Artikel 5 Betaling en Prijs
1. BedrijfsUitje.nl heeft het recht haar prijzen aan te passen indien de aanpassing het gevolg is
van aanpassing van (belasting)heffingen, nieuwe belastingen en/of aanpassing van
(verzekering)premies.
2. De BedrijfsuitjeBon kan schriftelijk, telefonisch dan electronisch worden aangevraagd op een door 
BedrijfsUitje.nl aangegeven wijze. 
3. Bij niet tijdige betaling heeft BedrijfsUitje.nl het recht de vouchercodes in handen van Partij te
blokkeren. Na volledige betaling zullen deze vouchercodes worden vrijgegeven.
4. De BedrijfsuitjeBon wordt per aangetekende post verzonden naar het door partij opgegeven adres 
na ontvangst door BedrijfsUitje.nl van het overeengekomen bedrag van de BedrijfsuitjeBon 
vermeerderd, met de verzendingskosten, op een door BedrijfsUitje.nl opgegeven 
bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
5. Partij heeft geen recht haar eventuele vordering te verrekenen met een betalingsverplichting
van haar aan BedrijfsUitje.nl
6. De BedrijfsuitjeBon blijft 1 jaar na datum afgifte daarvan geldig. Indien de BedrijfsuitjeBon niet 
binnen dat jaar wordt verzilverd, om welke redenen dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
7. De BedrijfsuitjeBon is niet inwisselbaar voor geld.



8. De vorderingen van BedrijfsUitje.nl worden direct opeisbaar indien er sprake is van
faillissement van-, surcéance van betaling van-, onder curatelestelling van- of beslaglegging
bij Partij.
Artikel 6 Reclame
1. Partij is verplicht het geleverde direct te controleren op eventuele gebreken, tekortkomingen of
beschadigingen en binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij BedrijfsUitje.nl op 
straffe van verval van haar recht herstel en/of schadevergoeding te vorderen.
2. Partij is verplicht binnen zeven dagen na factuurdatum bij BedrijfsUitje.nl schriftelijk te
reclameren over de factuur, bij gebreke waarvan het door BedrijfsUitje.nl in rekening gebrachte
tussen Partijen bindend vaststaat.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. BedrijfsUitje.nl is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van Partner en/of door
haar ingeschakelde derden, noch aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van
Ontvanger.
2. BedrijfsUitje.nl is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet in staat is of is geweest haar
verplichtingen na te komen.
3. BedrijfsUitje.nl is niet in verzuim en heeft het recht haar verplichtingen op te schorten indien zij
door ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheden
verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als onvoorziene omstandigheden kunnen
onder meer gelden: stakingen, werkonderbreking, verlies van voorraad bij leveranciers,
import- en exportverboden en brand.
4. Partij vrijwaart BedrijfsUitje.nl voor alle aanspraken van derden, waaronder eventuele
aanspraken van Ontvanger, die het gevolg zijn van- of samenhangen met de Activiteit(en).
5. BedrijfsUitje.nl is niet aansprakelijk voor de informatie over Partij opgenomen in BedrijfsUitje.nl. 
Partij vrijwaart BedrijfsUitje.nl voor aanspraken van derden welke het gevolg zijn van publicatie door 
BedrijfsUitje.nl van informatie en illustratiemateriaal dat door Partij aan BedrijfsUitje.nl is aangeleverd.
6. De aansprakelijkheid van BedrijfsUitje.nl jegens Partij is beperkt tot de door Partij geleden
directe schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomsten
tot een maximum gefactureerde waarde van de BedrijfsuitjeBon.
7. BedrijfsUitje.nl is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirect bijkomende of indirect
voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of
voortvloeit uit het gebruik van de BedrijfsuitjeBon en/of de Activiteit(en).
8. Elke aansprakelijkheid van BedrijfsUitje.nl vervalt door het verloop van één maand, te rekenen
vanaf het moment van het ontstaan van de schade.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Concept, waaronder onder meer
doch niet uitsluitend begrepen, de namen, de kleurstellingen, de tekstopmaak, zijn volledig
eigendom van BedrijfsUitje.nl.
2. Partij zal geen illustraties, foto’s, logo’s en dergelijke noch de naam van BedrijfsUitje.nl, of de
naam “BedrijfsUitje.nl” of “BedrijfsuitjeBon” gebruiken zonder schriftelijke toestemming te hebben 
verkregen van BedrijfsUitje.nl.
3. BedrijfsUitje.nl zal geen andere illustraties, foto’s of dergelijke van Partij gebruiken dan die door
Partij aan haar zijn geleverd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 9 Concept en echtheidskenmerken
1. BedrijfsUitje.nl heeft het recht het Concept aan te passen en de bijbehorende naam te wijzigen.
2. BedrijfsUitje.nl heeft het recht de echtheidskenmerken van de BedrijfsuitjeBon aan te passen.
3. Wijzigingen zullen door BedrijfsUitje.nl schriftelijk worden bevestigd aan Partner.
Artikel 10 Persoonsgegevens
1. Het is Partij niet toegestaan om de gegevens van Ontvanger aan derden ter beschikking te stellen 
en/of aan derden te verkopen.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Utrecht. 
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