
 

 
CURSUS- en LEVERINGSVOORWAARDEN 2010 
 
Van Paraglidingschool Inferno bv Kogellaan 10 7602 JL Almelo, Nederland 
 
 

1. Deze cursus- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Inferno bv geleverde 
diensten, goederen of materialen in de ruimste zin van het woord. 

 
2. De overeenkomst tussen Paraglidingschool Inferno bv en de cursist of koper van een door 

Paraglidingschool Inferno bv te leveren artikel of dienst komt tot stand, zodra men zich heeft 
ingeschreven voor een cursus, een betaling is gedaan of goederen in ontvangst zijn genomen. 

 
3. De helft van het cursusgeld dient 2 weken na ontvangst van de faktuur te worden voldaan. De 

resterende 50% dient minimaal vier weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. 
Wanneer de inschrijving binnen deze vier weken plaatsvindt, dan dient de volledige som per 
omgaande overgemaakt te worden. 

 
4. Bij betaling via bank of giro zijn alle kosten betrekking hebbende op de betaling voor rekening 

van cliënt. 
 
5. Annulering dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan Paraglidingschool 

Inferno 
 

6. Er wordt bij vroegtijdige beëindiging van de cursus geen restitutie verleend door Inferno bv. 
 
7. Indien blijkt dat kleine wijzigingen van de in deze folder vermelde gegevens noodzakelijk of 

wenselijk zijn, dan kan Inferno deze gegevens naar eigen inzicht wijzigen, mits dit geschiedt 
zonder aanpassing van de prijs. Voornoemde wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de 
cursisten worden meegedeeld. 

 
8. Inferno bv behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname niet te laten 

doorgaan. 
 
9. Bij slechte weersomstandigheden behoudt Paraglidingschool Inferno bv het recht om de 

opleidingen te verplaatsen naar een andere datum. Er wordt geen cursusgeld geretourneerd. 
 
10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Inferno bv, totdat de koper al hetgeen hij aan 

Inferno bv verschuldigd is heeft voldaan, terwijl het de koper tot die tijd verboden is de 
goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook te laten dienen. 

 
11. De bestelde goederen kunnen bij Inferno bv worden afgehaald of kunnen onder rembours 

worden verzonden voor rekening van de koper. 
 
12. De kopers van door Inferno bv (en door anderen) geleverde goederen dienen elk gekocht 

artikel, nieuw en tweedehands, regelmatig te inspecteren en zich van de bruikbaarheid voor 
het doel waarvoor het gekocht is, te overtuigen. 

 
 
 



 

 
 
13. Reclamaties dienen uiterlijk binnen veertien dagen na levering der goederen ter kennis van 

Inferno bv te worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid. Reclamaties ter zake van 
gebreken die door hun aard niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen kunnen 
worden waargenomen, moeten worden ingediend onmiddellijk nadat de koper kennis heeft 
kunnen krijgen van het gebrek of de gebreken, doch nimmer later dan één maand na levering. 

 
14. Nimmer is reclame mogelijk indien het geleverde bij de koper een bewerking heeft ondergaan, 

is gebruikt, vuil geworden of beschadigd. Dit voor zover het valt buiten de normale 
garantievoorwaarden van de fabrikant. 

 
15. De cursisten zijn tijdens de cursussen W.A. verzekerd via Inferno bv tot een maximum van € 

1.135.000,- per gebeurtenis, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is 
verzekerd. Hierbij geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis voor schade aan 
goederen; deze is voor rekening van de veroorzaker van de schade. 

 
16. Iedereen die met Paraglidingschool Inferno vliegt, dient verplicht een reisverzekering te 

hebben afgesloten die paragliding niet uitsluit 
 

17. Paragliding, zoals vliegen in het algemeen, kan gevaarlijk zijn, zelfs onder ideale 
omstandigheden beoefend. 

 
18. Voor het beoefenen van deze sport is een goede gezondheid vereist. Een eigen geneeskundige 

verklaring, welke in het logboek is afgedrukt, dient te worden ingevuld en ondertekend. 
 
19. Paraglidingschool Inferno, noch één van zijn medewerkers aanvaardt enige aansprakelijkheid 

welke voortvloeit uit gebruik van enig artikelen of diensten. 
 
20. Gebruik van enig artikel of dienst aanvaardt de koper of gebruiker de volledige 

verantwoordelijkheid. 
 
21. Om mee te doen aan een cursus dient de cursist minimaal 14 jaar te zijn. 
 
22. De cursist vrijwaart Paraglidingschool Inferno bv voor aanspraken van derden. 
 
23. Vernietigbaarheid dan wel nietigheid van een bepaling, doet niet de hele overeenkomst 

vernietigbaar respectievelijk nietig zijn. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst zullen 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank. 

 
24. Deze voorwaarden alsmede het Nederlands recht zijn van toepassing op alle overeenkomsten 

van Paraglidingschool Inferno bv. 
 

 


