Algemene voorwaarden Activiteiten/arrangementen
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden en de van
toepassing zijnde overeenkomst wordt
verstaan onder:
1. Activiteit: Alle sportieve en
recreatieve sporten waaraan onder
begeleiding, dan wel met voorafgaande
instructie, kan worden deelgenomen en
waarbij voornamelijk lichamelijke
inspanning en avontuurlijke beleving
een rol speelt, zowel indoor als outdoor.
2. Arrangement: Door Lake7 bedrijf- of
beroepsmatig georganiseerde of
aangeboden dienst of activiteit of
combinatie van diensten of activiteiten,
alsmede het bieden van faciliteiten.
Deze diensten, activiteiten of faciliteiten
kunnen bestaan uit de verhuur of
verkoop van materiaal, het verzorgen
van activiteiten, het geven van instructie
en het (laten) begeleiden van (delen van)
een programma van activiteiten. Onder
begeleide arrangementen of begeleide
activiteiten wordt verstaan:
arrangementen of activiteiten die door
een vertegenwoordiger van Lake7
worden begeleid.
3. Dienst: Alle handelingen ter
voorbereiding dan wel ondersteuning
van de uitvoering van activiteit.
Hieronder wordt onder andere verstaan
de verhuur dan wel verkoop van

materialen, het verzorgen van de
accommodatie, het geven van instructie
en het (laten) begeleiden van (delen van)
activiteit.
4. Lake7: Degene die, in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf, activiteiten
en/of materialen aanbiedt;
vertegenwoordiger van Lake7: degene
die in naam van Lake7 optreedt.
5. Contractant: Ieder natuurlijke
persoon of rechtspersoon die voor
zichzelf dan wel ten behoeve van
derden een overeenkomst sluit met
Lake7.
6. Deelnemer: Iedere natuurlijke
persoon die feitelijk deelneemt aan of
gebruik maak van een arrangement
en/of activiteit.
7. Overeenkomst: Overeenkomst
tussen Lake7 en de contractant met
betrekking tot een arrangement of
activiteit.
8. Overeengekomen prijs: De
vergoeding die door de contractant
wordt betaald voor de activiteit; hierbij
dient schriftelijk vermeld te worden wat
in de prijs is inbegrepen;
9. Informatie:Schriftelijke/elektronische
gegevens over de activiteit.
10. Annulering: De schriftelijke
beëindiging door de contractant van de
overeenkomst, vóór aanvang van de
activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. De voorwaarden zijn van toepassing
op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten door of namens Lake7
gedaan, tenzij hiervan
uitdrukkelijk schriftelijk in de
overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan
van de overeenkomst bekend bij beide
partijen. De contractant aanvaardt de
toepasselijkheid van deze voorwaarden
door het aangaan van een
overeenkomst met Lake7 of het feitelijk
deelnemen aan een activiteit of door het
betalen van de overeengekomen prijs
dan wel een deel hiervan.
3. Lake7 is alleen gebonden aan de
overeenkomst en/of wijzigingen daarvan
en/of aanvullingen daarop, als de
contractant deze schriftelijk heeft
geaccepteerd.
Artikel 3: Voortijdig vertrek door de
deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer
is de contractant de volledige prijs
voor de overeengekomen activiteit
verschuldigd.
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Artikel 4: Verplichtingen van de
contractant
1. De contractant dient er zorg voor te
dragen dat door de deelnemer de door
Lake7 gehanteerde gedrag- en
huisregels worden nageleefd.
2. Lake7 houdt zich het recht voor om
fotografische of andere opnamen die
tijdens het arrangement of de activiteit
zijn gemaakt, te gebruiken voor
promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen
moet binnen 14 dagen na opname
schriftelijk worden ingediend.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging
door Lake7
1. Lake7 kan de overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzeggen: Indien
de contractant of deelnemer de
verplichtingen uit de overeenkomst, de
bijbehorende informatie en/of de
overheidsvoorschriften, ondanks
voorafgaande waarschuwing, niet of niet
behoorlijk naleeft en wel in zodanige
mate dat naar de maatstaven
van redelijkheid en billijkheid van Lake7
niet kan worden gevergd dat de
(deelname aan de) activiteit wordt
voortgezet.
2. Lake7 kan een deelnemer uitsluiten
van verdere deelname aan de
activiteit/arrangement en ten opzichte
van de deelnemer de overeenkomst
ontbinden indien de deelnemer

voorafgaande waarschuwing, overlast
aan Lake7 en/of mededeelnemers
bezorgt, dan wel de veiligheid van
zichzelf en/of anderen in gevaar brengt
of op onverantwoorde wijze omgaat
met natuur en milieu of de goede sfeer
op, of in de directe omgeving van de
activiteit/arrangement bederft.
3. Alle hieruit voortvloeiende extra
kosten zijn voor rekening van de
contractant.
4. Indien Lake7 of vertegenwoordiger
tussentijdse opzegging wenst, moet hij
dit de deelnemer persoonlijk laten
weten en tevens dient hij de contractant
hiervan in kennis te stellen.
5. De contractant blijft in beginsel
gehouden overeengekomen prijs te
betalen.
Artikel 6: Onuitvoerbaarheid
van de overeenkomst
Lake7 heeft het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten dan
wel op te zeggen in geval van gewichtige
omstandigheden die onvoorzien en niet
te verhelpen of te vermijden zijn zoals
bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur,
politieke onrust, natuurrampen,
voedselschaarste, algemene stakingen,
weersomstandigheden etc.

Lake7 is verplicht de contractant
onverwijld en met opgaaf van redenen
van de opzegging op de hoogte te
stellen.
Artikel 7: Klachten
1. Indien de deelnemer een
tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst constateert, dient hij
deze zo spoedig mogelijk te melden
zodat er een passende oplossing kan
worden getroffen.
2.Indien de klacht ter plaatse niet naar
tevredenheid is opgelost kan de
contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen
na afloop van de activiteit, schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar maken aan Lake7.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Lake7 is niet aansprakelijk voor een
ongeval, diefstal of schade tenzij dit het
gevolg is van een tekortkoming die aan
Lake7 is toe te rekenen.
2. Lake7 is niet aansprakelijk voor
gevolgen van extreme weersinvloeden
of andere vormen van overmacht.
3. De contractant is jegens Lake7
aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door het doen of (na)laten
van de deelnemer voor zover het gaat
om schade die aan deze kan worden
toegerekend.
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Artikel 9: Wet- en regelgeving
1.
Lake7 zorgt er ten alle tijden voor
dat de activiteiten/arrangementen aan
alle milieu- en veiligheidseisen voldoet
die van de overheidswege aan de
activiteit/arrangement (kunnen) worden
gesteld.
2. De deelnemer is verplicht alle bij de
activiteit/arrangement geldende
veiligheidsvoorschriften strikt na te
leven.
3. Op deze overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing.

Huisregelement

1. Lake7 heeft in een aantal huisregels verwoord wat
binnen Lake7 van de bezoekers wordt verwacht en
wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden
van Lake7 gelden dan ook de huisregels van Lake7
en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als
hieronder.
2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Lake7 , die
verband houden met de huisregels, moeten direct
worden opgevolgd.
3. Binnen Lake7 stellen wij het op prijs dat u gebruikt
maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt
echter op eigen risico.
4. Bij Lake7 gaan wij respectvol met elkaar om en is
het dan ook verboden om beledigingen te uiten of
discriminerende opmerkingen te maken.
5. Voor het handhaven van de rust in de directe
omgeving van Lake7 is het niet toegestaan om
geluidsoverlast te veroorzaken.
6. Bij Lake7 gaan wij respectvol met elkaar om, het is
dan ook verboden door woord of gebaar
(handeling), onze bewoners, bezoekers en
medewerkers seksueel te intimideren.
7. Lake7 dient zich te houden aan de vereisten van de
Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende
drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers
jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van
een bezoeker vragen medewerkers van Lake7 u een
legitimatiebewijs te tonen.
8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te
laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van
dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende
persoon geschonken.
9. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van
eigen consumpties bij Lake7.
10.Roken binnen de openbare ruimten van Lake7 is
niet toegestaan.
11. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van
eigendommen van Lake7 en derden, het is
verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

12. Om de rust, orde en veiligheid binnen Lake7 te
bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of
met geweld te dreigen.
13. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een
aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden
om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te
verhandelen.
14. Lake7 stelt haar locatie niet voor andere doeleinden
ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is
daarom verboden om goederen te verhandelen of te
helen.
15. De medewerkers van Lake7 waken over uw veiligheid,
bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U
wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele
aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
16. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat u zelf
verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die
van uw kinderen. Op Lake7 is beperkt toezicht, maar
dat ontslaat u niet van bovenstaande
verantwoordelijkheid.
17. Laat uw eigendommen op de locatie van Lake7 en in
uw auto niet onbeheerd achter. Lake7 is niet
aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal
van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de
parkeerplaats als in de omgeving van Lake7 geschiedt
op eigen risico.
18. U stemt ermee in dat er opnamen worden gemaakt.
Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen
aan derden worden getoond.
Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van
aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het
weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van
Lake7 . Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de
politie

Beachzaal voorwaarden
Bij het huren van de beachzaal, met personeel, verplicht u
zichzelf tot het terug leveren van de zaal in dezelfde staat.
Hierbij worden de volgende punten besproken en
gecontroleerd.
De versieringen:
- De zaal kan minimaal 4 uur van te voren gedecoreerd
worden. Indien er geen partij vooraf of de dag van te voren
is, kan er in overleg met Lake7 eerder de zaal gedecoreerd
worden.
- Zaal versieringen, ballonnen, e.d. dienen allemaal
verwijderd te worden. Dat zelfde geldt voor plakband en
andere versiersels.
- Aankleding van het strand en/of het pad naar de beach
dient aan het eind van de partij weggehaald te worden.
- Het is niet toegestaan om open vuur (ook kaarsen) te
hebben in de zaal, indien er versieringen aanwezig zijn, die
niet het keurmerk brandveilig hebben, zijn geplaatst.
- Het is niet toegestaan om confetti, rookmachine of
vuurwerk te gebruiken in de zaal, of op/rondom het terrein
van Lake7.
- Wensballonnen kunnen niet opgelaten worden vanaf het
strand. Door de natuurlijke omstandigheden gaat de
wensballon niet omhoog.
- Indien deze bovenstaande voorwaarde niet wordt
nageleefd, kunnen er extra kosten in rekening gebracht
worden voor extra schoonmaak.
De muziek:
- Externe DJ/muziek apparatuur dient dezelfde avond te
worden weg gehaald.
- Het personeel van Lake7 kan ten alle tijden de zaal binnen
komen. Indien het maximale geluidsniveau van 95 DB wordt
overschreden, dan kan het personeel van Lake7 een
waarschuwing geven.
- Na 3 waarschuwingen mag de muziek uitgezet worden om
overlast te voorkomen.
- Indien de schuifdeur naar het strand openstaat, is het niet
toegestaan om de boxen te richten naar de deur. Het
plaatsen van de boxen naar buiten is niet toegestaan.

Uitzonderingen op de beschreven afspraken is alleen in
overleg met Lake7. Indien de afspraken niet worden
nageleefd, dan kunnen de bijkomende kosten verhaald
worden op de huurder van de zaal. Naast deze afspraken
gelden de huisregels van Lake7 en Beachclub7.
Er zijn afwijkende regels voor verschillende feesten. Denk
bijvoorbeeld aan een Sweet 16, waarbij geen alcohol wordt
geschonken. Tevens dient er toezicht te zijn van een
volwassenen etc. Deze afspraken worden nader besproken
voorafgaand het feest.

