1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met
een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Klant: de ouder van de deelnemer (1.2); zij die niet zelf financieel kunnen
opbrengen om een feest of verjaardag te organiseren voor hun kind, of, de
betalende ouder;
Deelnemer: het kind, de kinderen die deelnemen aan het feestje van De
Feestjesfabriek;
Genodigde(n): de genodigde kinderen op het feestje van De Feestjesfabriek;
Gevende Partij: de klant die een betaald feestje organiseert bij De
Feestjesfabriek;
De Feestjesfabriek: onderneming, deel van Enactus Groningen;
Missie: De Feestjesfabriek heeft als doel dat alle kinderen in Groningen van
de basisschool leeftijd, 4 tot 12 jaar, een kinderfeestje met vriendjes kunnen
vieren;
De Ontvangende Partij: De Feestjesfabriek.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1
2.2
2.3

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan de
Ontvangende Partij en alle klanten van De Feestjesfabriek;
Door middel van het geven van middelen aan de Ontvangende Partij,
accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze voorwaarden;
De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene
Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ
3.1
3.2

De Feestjesfabriek is een non-profit organisatie. Betalingen komen volledig
ten goede aan de Ontvangende Partij die de waarde van het betaalde bedrag
gebruikt voor de verwezenlijking van kinderfeestjes.
De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de website en betaling.

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ
4.1

4.2
4.3

Om een overeenkomst te sluiten met de Ontvangende Partij moet de
Gevende Partij minstens 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een
overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens
voldoet;
De Gevende Partij doet alleen betalingen met middelen waarvan hij houder is
en waarover hij de zeggenschap heeft;
De Gevende Partij heeft geen valse naam of identiteit;

4.4

De Gevende Partij houdt verantwoordelijkheid over de Deelnemer en de
Genodigden;

5. RECHTEN EN PLICHTEN DEELNEMER
5.1

Portretrecht: De Klant verleent bij voorbaat toestemming aan de
Ontvangende Partij voor openbaarmaking van tijdens of rond een evenement
gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des
woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

6. BETALING
6.1

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Gevende Partij
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen vanaf het
moment waarop Gevende Partij de bevestiging van de overeenkomst
ontvangt.

7. ANNULERING
7.1
7.2

7.3

De Gevende Partij heeft het recht tot 48 uur voor de afname van de door
Ontvangende Partij te leveren dienst kosteloos te annuleren;
Indien de Gevende Partij een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Deze terugbetaling zal, tenzij anders overeengekomen, via
dezelfde weg geschieden als deze is gedaan;
Indien Gevende Partij binnen 48 uur voor de uitvoering van de overeenkomst
annuleert, dan dient Gevende Partij door Ontvangende Partij gemaakte
kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, te
betalen.

8. SLOTBEPALINGEN
7.1
7.2
7.3

Bent u ontevreden over de dienstverlening van De Feestjesfabriek? Wij
behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht
naar feestjesfabriek@enactusgroningen.nl;
Op de Algemene Voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en
nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen
voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;
Alle geschillen die mochten ontstaan ter aanleiding van de Algemene
Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Amsterdam.
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