Voorwaarden Grandprix.camp
Grandprix.camp is een pop-up camping geëxploiteerd door BaseCamp International Long
Term B.V. te Nederland. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot
Grandprix.camp alsmede op de campings van Grandprix.camp zijn deze voorwaarden van
toepassing.
Onder gebruiker wordt verstaan: iedere gebruiker en/of bezoeker van Grandprix.com.
Boekingen voor Grandprix.camp kunnen niet worden geannuleerd. Boekingen zijn niet
overdraagbaar (noch geheel, noch gedeeltelijk), behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van BaseCamp.
Basenet is gerechtigd om van iedere gebruiker een redelijke borg te vragen.
BaseCamp draagt er voor zorg dat het gehuurde in goede staat aan een gebruiker wordt
opgeleverd. Een gebruiker dient het door hem/haar gehuurde daarom direct bij aanvang
te inspecteren en eventuele gebreken per ommegaande aan BaseCamp te melden, bij
gebreke waarvan gebruiker wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben
aanvaard.
Gebruiker dient het gehuurde enkel te gebruiken conform de bijbehorende bestemming,
als een goed huisvader voor het gehuurde zorg te dragen en eventuele ontstane schades
steeds direct te melden.
Gebruiker dient het gehuurde direct na afloop van de overeengekomen periode in goede
en ongewijzigde staat te retourneren.
Gebruiker dient zich als een goede gast te gedragen en op geen enkele wijze overlast te
veroorzaken binnen Grandprix.camp en de directe omgeving. Gebruiker zal in dit kader
steeds alle aanwijzingen door of namens BaseCamp direct opvolgen.
Op Grandprix.camp zijn naast deze voorwaarden ook de voorwaarden en/of huisregels
van de terreineigenaar van toepassing, welke kenbaar worden gemaakt aan de ingang
van iedere Grandprix.camp.
Gebruiker is aansprakelijk voor alle schades die gedurende zijn/haar gebruik aan het
gehuurde ontstaan. Gebruiker is ook aansprakelijk voor alle schades die door hem/haar
worden veroorzaakt op en rond het terrein van Grandprix.camp.
Indien een gebruiker een of meerdere van deze voorwaarden niet, niet volledig en of niet
tijdig nakomt, is BaseCamp gerechtigd om de gebruiker tijdelijk of definitief de toegang
tot Grandprix.camp te ontzeggen zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn
en/of diens borg geheel of gedeeltelijk in te houden.
BaseCamp beperkt haar aansprakelijkheid, inclusief die van al haar medewerkers en
onderaannemers, tot het bedrag zoals gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd met haar eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen
uitkering plaatsvindt en BaseCamp toch gehouden zou zijn om een schade te vergoeden,
beperkt BaseCamp haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat de betreffende gebruiker
voor de betreffende Grandprix.camp aan BaseCamp heeft voldaan en bij gebreke
daarvan € 5.000,-.
In alle gevallen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is enkel de bevoegde
rechter te Amsterdam (Nederland) bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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