
ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN  

DE KILSDONKSE MOLEN 

KvK inschrijving 
Stichting De Kilsdonkse Molen, KvK 17158335 Baron van den Bogaerdelaan 3 te Heeswijk-Dinther Nederland. 
 
Algemeen  
Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn opgesteld voor en worden enkel gebruikt door Stichting De 
Kilsdonkse Molen. De Kilsdonkse Molen is gevestigd op Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK te Heeswijk Dinther.  

 

De Kilsdonkse Molen is op internet vindbaar via: http://www.kilsdonksemolen.nl/. 

 

 
 
 
Artikel 1   | Toepasselijkheid  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en 

betalingen aan De Kilsdonkse Molen. 
1.2 Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op bepaalde 

punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  
1.3 Eventuele algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de 

wederpartij worden nadrukkelijk uitgesloten.  
1.4 Indien een van deze bepalingen in de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar worden verklaard, blijven 

de overige bepalingen onverkort van kracht.  
 
 
Artikel 2  | Overeenkomst en acceptatie 
2.1 De Kilsdonkse Molen is gedurende openingstijden vrij toegankelijk. Van de openingstijden kan worden 

afgeweken.  
2.2 De overeenkomst tussen partijen komt onherroepelijk tot stand op het moment dat de deelnemer mondeling 

heeft aangegeven te zullen deel nemen aan de betreffende activiteit. 
2.3 Tevens komt de overeenkomst onherroepelijk tot stand op het moment dat de deelnemer na digitale of 

telefonische aanmelding/boeking een schriftelijke bevestiging van De Kilsdonkse Molen heeft ontvangen. 
2.4 Indien een deelnemer door wat voor reden dan ook niet komt opdagen zal er geen geld worden gerestitueerd.  

 
 
 

Artikel 3  | Overeenkomst m.b.t. bestellingen 
3.1 Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, email, internet is de overeenkomst een feit.  
3.2 De Kilsdonkse Molen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel 

voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. 
 
 
 
Artikel 4  | Aanbiedingen en prijzen  
4.1 Aanbiedingen door en prijzen van De Kilsdonkse Molen zijn vrijblijvend.  
4.2 De Kilsdonkse Molen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.  
4.3 De Kilsdonkse Molen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct 

door te berekenen.  
4.4 Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij 

anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  
4.5 De Kilsdonkse Molen behoudt zich het recht om prijzen te verhogen mits er sprake is van kostenverhogende 

omstandigheden. 
 

http://www.kilsdonksemolen.nl/


Artikel 5  | Leveringen  
5.1 De Kilsdonkse Molen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn 

indicatief.  
5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht 

de overeenkomst te ontbinden.  
5.3 Er is geen sprake van fatale termijnen, De Kilsdonkse Molen heeft enkel een inspanningsverplichting om de 

afgesproken levertermijn te halen. Als de levertermijn niet wordt gehaald, moet de klant een termijn tot 
nakoming geven, wordt ook dit niet behaald dan mag de klant de overeenkomst ontbinden.  

5.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Kilsdonkse Molen 
ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.  

5.5 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. 
Indien dit niet het geval is, dient de klant De Kilsdonkse Molen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen één (1) dag na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 

 
Artikel 6  | Betalingen 
6.1 De klant voldoet bij De Kilsdonkse Molen aan de verplichting, die voortvloeit uit deze overeenkomst. 
6.2 Wanneer een klant door bijvoorbeeld een faillissement, wanbetaling of wat voor reden dan ook niet aan zijn 

betalingsverplichting(en) kan voldoen is De Kilsdonkse Molen bevoegd om de overeenkomst op te schorten dan 
wel te beëindigen. In geval van beëindiging of opschorting wordt de overeenkomst ontbonden en is De 
Kilsdonkse Molen niet gehouden om enige schadevergoeding te betalen. De kosten die De Kilsdonkse Molen 
heeft moeten maken, worden in zijn geheel rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht. 

 
Artikel 7  | Activiteiten 
7.1 Deelname aan activiteiten is geheel vrijwillig. 
7.2 Kinderen tot twaalf jaar dienen onder toezicht te staan van volwassenen. 
7.3 De Kilsdonkse Molen behoudt zich het recht om (in geval van overmacht) de locatie, datum of aanvangstijd te 

wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.  
7.4 De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden.  
7.5 Indien een deelnemer de activiteit fysiek niet aan kan, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om 

dit tijdig aan te geven.  
 
Artikel 8  | Aansprakelijkheid  
8.1 De Kilsdonkse Molen sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, hetzij psychisch, 

emotioneel, fysiek alsook materieel opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de door De Kilsdonkse Molen 
uitgevoerde activiteit.  

8.2 Schade en verliezen aan eigendommen van de deelnemer zijn voor rekening en risico van de deelnemer.  
8.3 De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de activiteiten.  
8.4 De Kilsdonkse Molen kan nimmer aansprakelijk worden geacht voor schade veroorzaakt door deelnemers.  
8.5 Als er sprake is van aansprakelijkheid, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich enkel tot de hoogte van het 

factuurbedrag of ten hoogste voor het bedrag dat door de verzekering van De Kilsdonkse Molen wordt 
uitgekeerd. 

 
Artikel 9 | Toepasselijk recht 
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen van De Kilsdonkse Molen en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 
Nederland. 


