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Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Official Dutch Grand Prix Village, hierna te noemen: 
“Ondernemer”, en de partij die de overeenkomst is aangegaan, hierna te noemen: “Recreant”. De algemene- en 
boekingsvoorwaarden voor tickets van voor de Dutch GP zijn eveneens van toepassing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. kampeermiddel: Bring Your Own, Festihut, Delta, Dutch 

GP Village tent , Queen, Who, Tip-up en Lodge  
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven  

plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel; 
c. ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter 

beschikking stelt; 
d. recreant: degene die met de ondernemer de 

overeenkomst inzake de plaats aangaat; 
e. mederecreant: de mede op de overeenkomst 

aangegeven perso(o)n(en); 
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt 

voor het gebruik van de plaats; hierbij dient aan de hand 
van de prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs is 
inbegrepen; 

g. informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte 
gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats, 
algemene voorwaarden, de voorzieningen en de regels 
omtrent het verblijf; 

h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de 
overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum 
van het verblijf. 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 
1. De ondernemer stelt voor tijdelijke recreatieve doeleinden 

aan de recreant de overeengekomen plaats voor de 
overeengekomen periode ter beschikking; 
laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een 
kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de 
aangegeven personen te gebruiken.   

2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis 
waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf 
aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt 
wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant 
bekend.  

3. Indien deze informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van 
de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de 
overeenkomst heeft de recreant het recht de 
overeenkomst zonder kosten te annuleren.  

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de 
regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij 
draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) de 
overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie 
naleven.  

5. De plaatsen zijn beschikbaar vanaf 12.00 uur op de dag 
van aankomst (2 september) en moeten op de dag van 
vertrek (6 september) vóór 12 uur worden verlaten. 

 
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst 
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken 
van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe 
opzegging is vereist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 4: Prijs en prijswijziging 
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat 

moment geldende tarieven, welke door de ondernemer 
zijn vastgesteld.  

2. Indien na vaststelling van de prijs, door een 
lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra 
kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten 
en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of 
de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de 
recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van 
deze overeenkomst.  

 
Artikel 5: Betaling 
1. De recreant dient de betalingen voor aankomst te hebben 

voldaan, tenzij anders is overeengekomen.  
2. Indien de ondernemer op de dag van overeenkomst niet 

in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij 
gerechtigd de recreant toegang tot het terrein te 
ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer 
op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 

3. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte 
buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen 
ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet is 
voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk 
vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande 
bedrag in rekening worden gebracht.  

 
Artikel 6: Annulering 
1. Door op de website op de knop “koop” te drukken is de 

boeking 100% definitief 
2. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding van 

100% aan de ondernemer.  
3. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een 

reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, 
dan wel een recreant te weigeren. Ondernemer verplicht 
zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen 
en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door 
recreant betaalde bedrag terug, m.u.v. artikel 9, waarmee 
de overeenkomst is beëindigd zonder verdere 
verplichtingen of aanspraken over en weer.  

4. Ondernemer behoudt het recht om de Official Dutch 
Grand Prix Village te annuleren indien er niet genoeg 
animo is van recreanten.  

5. Ondernemer behoudt het recht om de Official Dutch 
Grand Prix Village te annuleren indien het niet mogelijk is 
om binnen het dan geldende COVID-19 (test)beleid een 
veilige situatie te creëren voor de recreant. 

 
Artikel 7: Gebruik door derden 
1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de 

bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de 
ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft 
gegeven.  

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden 
worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te 
zijn vastgelegd.  

 
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant 
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen 
tariefperiode verschuldigd. 
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Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer 
en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of 
een onrechtmatige daad 
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang opzeggen:                       
a. Indien de recreant, mederecreant(en) de verplichtingen 
uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende 
informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks 
voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke 
waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en 
wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan 
worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;  
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge 
en/of schriftelijke waarschuwing, overlast aan de 
ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede 
sfeer op of in directe omgeving van het terrein bederft; 
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge  
en/of schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de 
plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de 
bestemming van het terrein handelt; 
d. Indien de Official Dutch Grand Prix Village van 
overheidswege (bijvoorbeeld door niet verstrekken van de 
vergunning) niet plaats kan vinden, kan de ondernemer 
de overeenkomst beëindigen. In dit geval zal de recreant 
wel de entreekaart voor de Dutch GP ontvangen tegen de 
op de website gepubliceerde prijs. Het overige gedeelte 
van de reeds gedane betaling zal worden teruggestort.                    

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en 
ontruiming wenst, moet hij dit de recreant mondeling en/of 
schriftelijk laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan 
in dringende gevallen achterwege worden gelaten.  

3. De recreant blijft in beginsel gehouden het 
overeengekomen tarief te betalen.  

4. Indien mogelijk kan de ondernemer de recreant een 
vervangende kampeermiddel tegen een gelijke prijs 
aanbieden. In dat geval kan de recreant kiezen tussen 
ontbinding of het aanvaarden van het vervangende 
kampeermiddel 
 

Artikel 10: Ontruiming 
1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant 

uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen 
periode en tijd, de plaats opgeruimd opleveren. 

2. Indien de recreant het kampeermiddel Dutch GP Village 
tent heeft geboekt, mag de recreant de Dutch GP Village 
tent inclusief 2 éénpersoons luchtbedden, 2 slaapzakken, 
2 kussens, 1 solar light en 1 slotje meenemen als 
aandenken. 

 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor 

andere dan letsel-en overlijdensschade is beperkt tot een 
maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De 
ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.  

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, 
diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is 
van tekortkoming die aan de ondernemer is toe te 
rekenen.  

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
extreme weersinvloeden of andere vormen van 
overmacht. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden 
van de overeengekomen prijs.  

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn 
gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij het een beroep 
kan doen op overmacht of als deze storingen verband 
houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de 
recreant.  

5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte 
van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het 
overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.  

6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor 
schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van 

hemzelf en de mederecreant(en), voor zover het gaat om 
schade die aan de recreant en/of de mederecreant(en) 
kan worden toegerekend. De schade zal op de recreant 
worden verhaald.  

7. De ondernemer verplicht zich om na de melding door de 
recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere 
recreanten, passende maatregelen te nemen.  

8. Elke activiteit (gratis of tegen betaling) die op de website, 
in een e-mail of op de camping/in de Village vermeld 
wordt, kan in bepaalde omstandigheden worden 
veranderd of geannuleerd bij aankomst. 

9. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden 
gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden 
opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder 
dat de organisatie of derden een vergoeding aan de 
bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen 
door de Official Dutch Grand Prix Village geselecteerde 
mediapartners audio-, en of audiovisuele opnamen maken 
ten behoeve van promoties van het evenement.  

 
Artikel 12: Leeftijd en legitimatie 
1.    Recreanten moeten bij aankomst zowel een geldig Dutch   
       GP ticket als een geldig legitimatiebewijs laten zien.  
2. Minderjarigen die niet worden begeleid door hun ouders     

zijn niet toegestaan op het terrein. 
3. Recreanten die 18 jaar of ouder zijn, krijgen een ander  

polsbandje dan bezoekers onder de 18 jaar (aan wie wij 
géén alcohol schenken). Wij adviseren een minimum 
adviesleeftijd van 16 jaar, maar ook bezoekers jonger dan 
16 zijn welkom.  

4. Het gehele weekend geldt legitimatieplicht. De volgende  
legitimatiebewijzen zijn rechtsgeldig: rijbewijs, paspoort en 
identiteitskaart. 

  
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en 
Recreant is Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de 
rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen 
tussen partijen. 
2. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien 
de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, 
schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
 
Artikel 14: Privacy beleid 
1. De ondernemer gaat zorgvuldig om met de privacy van alle 
Recreanten en behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk. 
2. De ter beschikking staande persoonsgegevens worden niet 
doorgegeven aan andere partijen en uitsluitend voor eigen 
gebruik aangewend. 
3. De ondernemer conformeert zich aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 


