
Art. 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

FantaMagie: de eenmanszaak FantaMagie, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 82646708. 

Opdracht: de overeenkomst waarbij FantaMagie zich jegens de Klant verplicht om tegen ontvangst 

van een vergoeding een Activiteit of Arrangement te leveren. 

Activiteit: een sportieve of recreatieve bezigheid die door FantaMagie wordt verzorgd. 

Arrangement: een door FantaMagie bedrijfsmatig georganiseerd programma van Activiteiten en/of 

diensten alsmede het bieden van faciliteiten. Dit kan bestaan uit de verhuur van materiaal, het 

verzorgen van diverse Activiteiten, het geven van instructies en/of het begeleiden van een of 

meerdere Activiteiten. 

Klant: de persoon die met FantaMagie een overeenkomst heeft gesloten. 

Deelnemer: degene die deelneemt aan een Activiteit of Arrangement. 

Groep: een verzameling Deelnemers die in gezamenlijkheid deelnemen aan een Activiteit of 

Arrangement.  

Consument: de Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, 

bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

Derde partij: een externe partij handelend in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, die in het 

kader van de uitvoering van een overeenkomst, in opdracht van FantaMagie, diensten verleent ten 

behoeve van de Klant. 

2. In dit artikel gedefinieerde woorden zullen met een hoofdletter worden aangegeven. 

 

Art. 2 Toepasselijkheid voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die FantaMagie doet, elke 

overeenkomst die FantaMagie aangaat met de Klant en op alle overige verbintenissen die uit een 

Opdracht voortvloeien tussen FantaMagie, Klant en Deelnemers. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende 

dienstverlening en (vervolg-)opdrachten. 

3. Deelnemers, althans diens wettelijke vertegenwoordigers voor hen, aanvaarden de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden op diens rechtsverhouding met FantaMagie, door feitelijke 

deelname aan een Arrangement of Activiteit. 

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Indien de Opdracht elektronisch en op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 

voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat 

deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden ingezien en opgeslagen. De Klant dient 

zich vervolgens (elektronisch) akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze algemene 

voorwaarden alvorens een Opdracht op afstand tot stand kan komen. 

 

Art. 3 Totstandkoming overeenkomst 

1. FantaMagie doet schriftelijk of elektronisch een aanbod. Een overeenkomst komt tot stand door 

aanvaarding van een dergelijk aanbod door de Klant en door acceptatie daarvan door FantaMagie. 

Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat FantaMagie is aangevangen met 

de uitvoering van de overeenkomst. 

2. Indien sprake is van een geadresseerde bindende aanbieding, komt een overeenkomst tot stand 

door het verstrekken van een Opdracht op grond van die aanbieding. Indien de Klant een Opdracht 

verstrekt aan FantaMagie in afwijking van een dergelijke aanbieding, dient de Klant de afwijking van 

de aanbieding te melden aan FantaMagie. Een Opdracht die van de aanbieding afwijkt, geldt als een 



verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en leidt slechts tot een overeenkomst tussen partijen 

conform de afwijkende Opdracht, indien die afwijkende Opdracht schriftelijk door FantaMagie wordt 

aanvaard. 

3. Degene die (mede) namens of ten behoeve van een (andere) Deelnemer/ Groep, of althans diens 

wettelijke vertegenwoordiger(s) een Opdracht verstrekt, is ten opzichte van FantaMagie hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle verplichtingen die jegens FantaMagie uit die Opdracht voortvloeien. Degene 

die de Opdracht heeft verstrekt aan FantaMagie, wordt in dit verband geacht alle Deelnemers, 

althans diens wettelijke vertegenwoordigers, uit hoofde van die Opdracht bevoegd te 

vertegenwoordigen.  

4. Deelnemers die deel uitmaken van een Groep, althans diens wettelijke vertegenwoordigers of 

althans degenen namens of ten behoeve van wie een Opdracht is verstrekt, zijn hoofdelijk 

verbonden aan de Opdracht en gelden, eventueel naast degene die de Opdracht heeft verstrekt, 

zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk als Klant. 

 

Art. 4 Herroepingsrecht 

1. De Consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten met FantaMagie heeft geen 

herroepingsrecht nu de door FantaMagie aangeboden diensten betrekking hebben op 

vrijetijdsbesteding terwijl in de Opdracht een bepaald tijdstip van nakoming is voorzien. 

 

Art. 5 Wijziging 

1. De Klant kan het uitvoeringstijdstip wijzigen tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van de 

Activiteit of het Arrangement. Bij een wijziging van het uitvoeringstijdstip wordt 10% van de 

overeengekomen vergoeding aan wijzigingskosten in rekening gebracht, onverlet de eventuele 

meerkosten als gevolg van de wijziging. Het uitvoeringstijdstip van een Activiteit of Arrangement kan 

niet meer worden gewijzigd, indien aanvang daarvan binnen 7 kalenderdagen plaatsvindt. 

2. FantaMagie is gerechtigd een aangeboden Activiteit of Arrangement op grond van gewichtige 

omstandigheden te wijzigen. Indien mogelijk zal FantaMagie de Klant een alternatief aanbieden dat 

het specifieke karakter en de aard van het Arrangement of de Activiteit zoveel mogelijk intact laat en 

past binnen het afgesproken budget van de Klant en dit onder vermelding van redenen onverwijld 

mededelen. 

3. De Klant kan de wijziging zoals bedoeld in lid 2 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander 

karakter heeft dan het oorspronkelijk overeen gekomene of de wijziging de Klant op andere wijze 

nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De Klant die de wijziging afwijst, moet dit direct aan 

FantaMagie melden. De Klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde 

vergoedingen of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen 

van een Arrangement. 

4. Een Arrangement of Activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf 

schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van 

Deelnemers in gevaar komt. FantaMagie zal zich bij slecht weer inspannen de Activiteit of het 

programma zodanig aan te passen dat de hinder voor Deelnemers wordt beperkt. 

5. De uitvoering van Activiteiten die buiten plaatsvinden, is afhankelijk van plaatselijke (weers-

)omstandigheden.  

 

Art. 6 Annulering 

1. De Klant kan de Opdracht schriftelijk annuleren. De datum van ontvangst van de annulering door 

FantaMagie geldt als annuleringsdatum. Bij annulering door de Klant is hij in ieder geval het volgende 

verschuldigd aan FantaMagie: 

a. tot 15 dagen voor aanvang: 10% van de overeengekomen vergoeding; 



b. tot 7 dagen voor aanvang: 40% van de overeengekomen vergoeding; 

c. binnen 7 dagen voor aanvang: 100% van de overeengekomen vergoeding. 

Dit geldt ook indien een Deelnemer / Deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig is/zijn bij 

aanvang van een Activiteit of Arrangement. 

2. FantaMagie heeft te allen tijde het recht de Opdracht te annuleren in geval van gewichtige 

omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. FantaMagie zal de 

Klant onverwijld en met opgaaf van redenen van de annulering op de hoogte te stellen. 

3. Bij annulering door FantaMagie wegens de in lid 2 genoemde omstandigheden voor aanvang van 

een Arrangement of Activiteit, heeft de Klant recht op volledige restitutie van de reeds betaalde 

gelden. 

 

Art. 7 Algemene verplichtingen 

1. FantaMagie zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren. 

2. FantaMagie is gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. 

3. De Klant zorgt ervoor dat FantaMagie overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken 

over de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en wijst FantaMagie op 

overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor FantaMagie van 

belang zijn. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Klant zorg voor een geschikte locatie om 

de Activiteiten uit te voeren. Daarnaast draagt de Klant zorg voor goede parkeergelegenheid voor het 

vervoermiddel van Fantamagie en van daar uit een vrije en goed begaanbare doorgang van en naar 

de locatie waar de Activiteiten plaatsvinden, met name ook ten behoeve van de door FantaMagie op 

locatie te gebruiken materialen en hulpmiddelen. De Klant garandeert dat bedoelde materialen en 

hulpmiddelen zonder hinder of risico op schadetoebrenging kunnen worden vervoerd tussen het 

vervoermiddel van Fantamagie en de locatie waar de Activiteiten plaatsvinden. Fantamagie is niet 

aansprakelijk voor schade veroorzaakt in dit verband. 

5. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de eventueel door of namens hem voorgeschreven 

constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede 

voor de door of namens hem verstrekte gegevens. De Klant is in dit verband aansprakelijk voor 

schade die wordt veroorzaakt door materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter 

beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel 

waarvoor zij volgens de Opdracht bestemd zijn. 

 

Art. 8 Informatieverstrekking / veiligheid 

1. Alhoewel FantaMagie de risico’s zoveel mogelijk probeert te beperken, zijn de door FantaMagie 

aangeboden Activiteiten naar hun aard risicovolle bezigheden. Deelname aan de Activiteiten van 

FantaMagie geschiedt dan ook volledig op eigen risico van de Klant en de individuele Deelnemer(s).  

2. Degene die de Opdracht verstrekt is gehouden overige Deelnemers (en in het geval van 

minderjarigheid van de Deelnemer diens wettelijk vertegenwoordigers) expliciet te informeren over 

bovengenoemde risico’s/risicoverdeling voorafgaand aan deelname aan een Activiteit of 

Arrangement. 

3. Deelnemers dienen de instructies en aanwijzingen van FantaMagie en de eventueel door haar 

ingeschakelde hulppersonen strikt op te volgen. 

4. Degene die de Opdracht verstrekt alsmede iedere Deelnemer afzonderlijk, is verplicht voor of 

uiterlijk bij het verstrekken van een Opdracht alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en 

andere Deelnemers aan FantaMagie te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed 



verloop van de Activiteit of het Arrangement. Deze verplichting geldt met name voor eventueel 

relevante medische en conditionele bijzonderheden van de Deelnemers. 

5. FantaMagie kan een Deelnemer uit oogpunt van diens veiligheid uitsluiten van deelname aan een 

Activiteit bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, op grond van medische, conditionele of fysieke 

gesteldheid, een en ander naar het oordeel van FantaMagie. 

6. Iedere Deelnemer aan een Activiteit in of op het water dient in het bezit te zijn van een erkend 

zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan FantaMagie. 

7. Ingeval van minderjarige Deelnemers draagt de Klant er voor zorg dat er naast de begeleiding 

vanuit FantaMagie tevens een ouder, voogd of andere meerderjarige begeleider aanwezig is die 

samen met FantaMagie actief ondersteunt in de begeleiding en het toezicht van de minderjarige 

Deelnemers. Minderjarige Deelnemers mogen alleen onder toezicht en actieve begeleiding van een 

ouder, voogd of andere meerderjarige vertegenwoordiger vanuit de Klant, aan een Activiteit 

deelnemen.  

8. De Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het 

Arrangement of de Activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de 

veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met 

natuur en milieu, kan door FantaMagie of diens ingeschakelde hulppersonen van (verdere) deelname 

aan het Arrangement of de Activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten 

zijn voor rekening van de uitgesloten Deelnemer of de Klant onder wiens verantwoordelijkheid deze 

Deelnemer deelneemt. 

8. FantaMagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van 

door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

9. De Deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie 

is om een desbetreffende Activiteit te beoefenen. 

10. Deelnemers zijn verplicht om op eerste verzoek van FantaMagie een geldig identiteitsbewijs te 

tonen. 

 

Art. 9 Materiaal 

1. De Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze 

waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.  

2. De Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten 

leggen. De Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik 

geven zonder toestemming van FantaMagie.  

3. De Deelnemer stelt FantaMagie zo spoedig mogelijk op de hoogte van beschadiging of verlies van 

materialen. De Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van een Activiteit 

of Arrangement op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan FantaMagie en wel in dezelfde 

staat als waarin de Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. FantaMagie is 

gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, 

aangiften van vermissing e.d. aan Klant en/of Deelnemer in rekening te brengen. 

 

Art. 10 Tarieven 

1. Partijen zullen bij het verstrekken van een Opdracht de (hoogte van de) vergoeding bepalen die de 

Klant aan FantaMagie verschuldigd is. Bij gebreke van een dergelijke bepaling gelden de door 

FantaMagie gebruikelijk gehanteerde (hoogten van) vergoedingen.  

2. Alle door FantaMagie opgegeven prijzen en bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders 

aangegeven. 

 

Art. 11 Facturering/betaling 



1. Alle door de Klant verschuldigde vergoedingen dienen voorafgaand aan de uitvoering van de 

Opdracht, direct na de acceptatie van de Opdracht door FantaMagie, door de Klant voldaan te zijn, 

tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkende betalingsvoorwaarden overeengekomen 

zijn.  

2. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt FantaMagie verschuldigde 

bedragen door middel van een digitale factuur aan de Klant in rekening. Voorzover een factuur uit 

hoofde van het voorgaande lid niet reeds is verschuldigd/ voldaan, dient betaling plaats te vinden 

uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur, zonder aftrek, korting of 

schuldverrekening. 

3. Indien FantaMagie een verschuldigde vergoeding niet tijdig heeft ontvangen, is de Klant zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim. FantaMagie is in dat geval gerechtigd de verstrekte Opdracht 

en/of de voorbereidingen daartoe niet (verder) uit te voeren, althans te staken, zonder dat hierdoor 

of door de gevolgen hiervan enig recht op ontbinding van de overeenkomst danwel enig recht op 

schadevergoeding ontstaat voor de Klant.  

4. Vanaf het moment dat de Klant in verzuim verkeert ten aanzien van diens betalingsverplichtingen, 

is hij wettelijke rente verschuldigd. FantaMagie zal de Klant herinneren aan diens 

betalingsverplichting, alvorens incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de Klant hieraan 

geen gehoor geeft, zullen alle door FantaMagie in verband met het verzuim te maken gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de Klant komen, 

een en ander binnen de kaders bepaald in dwingendrechtelijke wetgeving. 

 

Art. 12 Opschorting/ Ontbinding   

1. FantaMagie heeft het recht de uitvoering van (een gedeelte van) de Opdracht op te schorten: 

a. indien hij tijdelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen door ziekte/ arbeidsongeschiktheid van 

FantaMagie of ingeschakelde derden; 

b. indien het doorgaan van een Activiteit volgens FantaMagie tijdelijk niet zinvol is of tijdelijk niet uit 

te voeren is in verband met onder andere de veiligheid; 

c. indien een Activiteit of Arrangement tijdelijk niet kan worden uitgevoerd als gevolg van 

omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of door omstandigheden waarvan hij bij het 

aanvaarden van de Opdracht niet op de hoogte was/ kon zijn.  

d. indien de Klant/ een Deelnemer niet aan zijn/ haar verplichtingen voldoet, een Activiteit niet naar 

behoren, althans met gepaste concentratie uitvoert, gegeven instructies niet naar behoren opvolgt 

of oneigenlijk gebruik maakt van ter beschikking gestelde materialen. 

2. De Klant heeft in bovengenoemde gevallen geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de 

opschorting geleden schade. 

3. FantaMagie is, indien de Klant/ Deelnemer blijvend niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, 

alsmede in geval van faillissement, surseance of schuldsanering van de Klant, zonder enige 

verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan 

wel de uitvoering daarvan op te schorten. FantaMagie kan alsdan onmiddellijke voldoening vorderen 

van hetgeen haar toekomt.  

 

Art. 13 Overmacht 

1. Ingeval van overmacht is FantaMagie niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting en zal 

de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd 

wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige 

verplichting tot schadevergoeding. 

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet aan FantaMagie is toe te rekenen 

en waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. 



Hieronder vallen in ieder geval storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-

infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, overheidsbeperkingen, mobilisatie, oorlog, 

stremming in het vervoer, staking, uitvallen van bedrijfsmiddelen, brand, overstroming, 

uitvoeringsbelemmeringen, natuurrampen en ziekte van personeel. 

 

Art. 14 Intellectuele eigendom 

1. Het uitvoeren van een overeenkomst door FantaMagie, houdt niet in de overdracht van 

intellectuele eigendomsrechten die bij FantaMagie of Derde partijen rusten. Alle intellectuele 

eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van een overeenkomst 

behoren toe aan FantaMagie, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om producten of diensten waarin intellectuele 

eigendomsrechten van FantaMagie, dan wel waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met 

betrekking tot het gebruik waarvan FantaMagie gebruiksrechten heeft verworven, te 

verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van een product of dienst dat buiten 

de strekking van de hierop betrekking hebbende overeenkomst valt, wordt beschouwd als een 

schending van het intellectueel eigendomsrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor 

rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per inbreuk makende handeling en € 100 per dag 

dat deze voortduurt, betalen aan FantaMagie, onverminderd het recht van FantaMagie om haar 

schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde 

de inbreuk te doen beëindigen. 

 

Art. 15 (Persoons)gegevens 

1. De Klant is gehouden om alle gegevens die FantaMagie naar haar oordeel nodig heeft voor het 

correct uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter 

beschikking van FantaMagie te stellen. FantaMagie bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste 

wijze en tijdig dient te worden verstaan.  

2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem 

verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is, voor zover uit de aard van de door 

FantaMagie uit te voeren verplichtingen niet anders voortvloeit.  

3. FantaMagie heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment 

dat de Klant aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

4. De Klant geeft dient FantaMagie op de hoogte te stellen van elke verandering van door hem aan 

FantaMagie verstrekte gegevens, waaronder met name doch niet uitsluitend persoonsgegevens. 

5. De Klant staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens juist en actueel zijn. De Klant dient 

FantaMagie op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens. De Klant 

vrijwaart FantaMagie voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel 

gegevens. De Klant staat er jegens FantaMagie voorts voor in dat de verwerking van 

(persoons)gegevens zoals verstrekt aan FantaMagie door de Klant, niet onrechtmatig is en geen 

inbreuk maakt op enig recht van een derde. Klant vrijwaart FantaMagie tegen elke rechtsvordering 

van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de 

overeenkomst.  

6. FantaMagie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig haar privacyverklaring. De 

privacyverklaring van FantaMagie is in te zien op diens website en zal daarnaast aan de Klant worden 

toegezonden naar aanleiding van een verzoek daartoe. 

7. Behoudens een verplichting tot bekendmaking op grond van enige wetsbepaling, (beroeps)regel, 

(Europese) richtlijn en/of een ander voorschrift of in het geval FantaMagie voor zichzelf en/of voor 

personen verbonden aan of werkzaam voor FantaMagie optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of 



strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, is FantaMagie verplicht tot 

geheimhouding tegenover derden en is FantaMagie niet gerechtigd de informatie die aan haar door 

de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd 

verkregen. Dit staat niet in de weg aan vertrouwelijk collegiaal overleg alsmede beroepsmatige 

toetsing, voor zover FantaMagie zulks in het kader van de eisen van goed vakmanschap en/of voor 

een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht. FantaMagie ziet erop toe dat ook 

hier de geheimhouding gehandhaafd blijft, in het bijzonder ook ten aanzien van de door FantaMagie 

ingeschakelde deskundige Derde partijen. 

8. De klant geeft FantaMagie toestemming om data van de Klant te gebruiken voor benchmarking, 

rapportage- en statistiekdoeleinden, voor zover de identiteit van de Klant niet direct of indirect te 

herleiden is uit de gebruikte gegevens. De Klant stemt ermee in dat FantaMagie hem op de hoogte 

houdt van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief, via direct marketing en/of 

reclame-uitingen, die mogelijkerwijs interessant zijn voor de Klant. 

 

Art. 16 Verzekering 

1. Degene die een Opdracht (mede) namens of ten behoeve van een Groep verstrekt, is verplicht om 

met inachtneming van de risico’s verbonden aan een aangeboden Activiteit of Arrangement een 

passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

2. Deelnemers worden geacht voor deelname aan een Activiteit of Arrangement een adequate voor 

de Activiteit dekkende ongevallen- en/of buitensportverzekering af te sluiten. 

 

Art. 17 Aansprakelijkheid  

1. FantaMagie is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies 

opgelopen door, tijdens of na deelname aan een Activiteit of Arrangement, tenzij deze schade het 

directe gevolg is van opzet of grove schuld van FantaMagie, danwel FantaMagie aansprakelijk is uit 

hoofde van artikelen 6:185, 6:190 en/of 6:192 B.W danwel enige andere dwingendrechtelijke 

bepaling. 

2. FantaMagie is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn 

gelegen binnen de risicosfeer van een Deelnemer, zoals: een ontoereikende gezondheid, gesteldheid 

of conditie; een ontoereikende persoonlijke uitrusting; onjuist, onzorgvuldig of niet volgens de 

veiligheidsvoorschriften handelen of niet-handelen; overschatting van de eigen vermogens; het 

negeren van instructies en/of waarschuwingen; handelingen en invloeden van niet direct bij de 

uitvoering van de Opdracht of een Activiteit betrokken derden. 

3. FantaMagie is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.  

4 FantaMagie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor Klant of Deelnemer aanspraak 

kan maken op vergoeding uit hoofde van een door de Klant of een Deelnemer afgesloten 

aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering, danwel voor welk risico de Klant of Deelnemer 

geacht had mogen worden een verzekering af te sluiten. 

5. Indien FantaMagie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 

FantaMagie beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht. Deze beperking van 

de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 

FantaMagie. 

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van 

FantaMagie beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar 

aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. 

7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of  beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook 

ten behoeve van door FantaMagie ingeschakelde hulppersonen. 

 



Art. 18 Vrijwaring 

De Klant vrijwaart FantaMagie tegen aanspraken van derden, daaronder mede begrepen Deelnemers 

aan een Activiteit of Arrangement voorzover deze niet als Klant zijn aan te merken. Deze vrijwaring 

geldt niet indien de Klant aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 

FantaMagie. 

 

Art. 19 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op ieder door FantaMagie aan de Klant uitgebracht aanbod alsmede op iedere tussen FantaMagie 

en de Klant gesloten overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

arrondissement Oost-Brabant, met dien verstande dat FantaMagie gerechtigd is het geschil voor te 

leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te 

nemen.  


