Algemene Voorwaarden

Airdiving

Toepassing algemene voorwaarden
Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
en leveringen van Airdiving, Baambrugse Zuwe 143 Zandeiland 4, 3645
AE Vinkeveen hierna te noemen Airdiving, aan derden,
derden zowel
consumenten als zakelijke klanten,, hierna te noemen klant, huurder of
cursist.

3.

4.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Airdiving en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Airdiving en
klant.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden is opgenomen op de website
van Airdiving www.airdiving.nl,, en kan door een ieder worden gedownload.
De algemene voorwaarden zijn tevens te verkrijgen in de vestiging van
Airdiving.
Winkelverkoop
Artikel 3.
Aanbod
1. Voor elk aanbod geldt zo lang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten binden Airdiving niet.
2. Als Airdiving materiaal niet op voorraad
rraad heeft, maar voor de klant bestelt bij
de fabrikant of groothandel is airdiving niet verplicht te leveren als de
groothandel het product niet levert en/of niet meer op voorraad heeft.
Artikel 4.
Prijs en wijzigingen
1. Prijzen worden in de winkel van Airdiving weergegeven inclusief BTW tenzij
anders vermeld.
2. Prijzen zijn slechts van toepassing zo lang e.e.a. als zodanig staat vermeld.
Indien een aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt,
dt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
Artikel 5.
Betaling
1. Betaling vindt plaats bij de levering van de goederen.
2. Indien anders dan in lid 1 overeengekomen, dienen de door de klant
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten
van de overeenkomst.
3. Bij bestelling van goederen aan de hand van specificaties opgegeven door
de klant, of speciaal vervaardigde goederen, zoals maatpakken, kan een
vooruitbetaling van
an 75% van de prijs door Airdiving worden bedongen.
Artikel 6.
Garanties/ retour nemen
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Airdiving, nadat
de klant de gebreken heeft geconstateerd.
2. Airdiving staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming
ndkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Airdiving staat alleen voor het product in bij
normaal gebruik.
3. Airdiving is niet verplicht om goederen of materialen terug te nemen en de
prijs te retourneren. Voldoet
oet een product niet aan in redelijkheid te stellen
eisen dan is Airdiving uitsluitend verplicht om een vervangend product te
leveren als het product niet hersteld kan worden.
4. Een door Airdiving, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de
overeenkomst tegenover Airdiving kan doen gelden.
5. Producten die aan de hand van specificaties voor of door de klant worden
samengesteld (zoals een ademautomatenset), waardoor onderdelen van
v
verschillende merken of met niet passende eigenschappen worden
samengevoegd, kunnen mogelijk niet meer voldoen aan redelijke eisen van
deugdelijkheid. Airdiving kan in die gevallen niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade of nakoming in welke
elke vorm dan ook.
6. Bij levering door Airdiving van samengestelde producten in de zin van lid
li 4
op verzoek van de klant wordt de klant gewezen op het vervallen van de
garantie.
Reparaties en onderhoud
Artikel 7. Algemeen
1. Reparaties en onderhoud aan duikuitrustingen worden verricht volgens de
specificaties van de fabrikant van het aangeboden materiaal of
overeenkomstig normen van goed vakmanschap.
2. Airdiving is gerechtigd materiaal voor onderhoud te weigeren,
weigeren of onderhoud
niet verder uit te voeren indien:
a. Airdiving voor de uitvoering niet de benodigde materialen en/of kennis
heeft
b. de materialen in zodanige staat blijken te zijn dat naar het oordeel van
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Airdiving vervanging nodig is.
Airdiving geeft bij aanbod van het materiaal voor onderhoud een schatting
van de daaraan verbonden kosten. Airdiving is gerechtigd het onderhoud of
reparatie uit te voeren naar het oordeel van goed vakmanschap of
aanwijzingen en voorschriften van de fabrikant ook al
a blijkt tijdens de
werkzaamheden dat de kosten de eerder gegeven schatting te boven
gaan. De opdrachtgever is de gemaakte kosten verschuldigd ook al zijn
deze hoger dan de gegeven schatting.
schatting
Airdiving zal overleg plegen met de klant als de kosten ruim boven de
schatting zullen uitkomen (meer dan 50%) De klant kan in dat geval de
verdere uitvoering van het onderhoud annuleren. De tot dan gemaakte
kosten kunnen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8.
Uitsluitingen
n samengesteld uit onderdelen van verschillende merken
1. Producten die zijn
of met niet passende eigenschappen zijn samengevoegd, kunnen mogelijk
door hun samenstelling niet voldoen aan redelijke eisen van
deugdelijkheid. Airdiving zal in die gevallen de klant er op wijzen dat het
gebruik na onderhoud of reparatie mogelijk niet aan redelijke
verwachtingen zal voldoen. Airdiving kan in dat geval niet aangesproken
worden voor een tekort in de nakoming of voor enige aansprakelijkheid.
2. Bij klachten over het onderhouden materiaal dient de klant zich direct te
wenden tot Airdiving. Wijzigingen in de afstelling of veranderingen aan het
materiaal, in welke vorm dan ook, niet door Airdiving uitgevoerd, doen elke
aanspraak op herstel of uit hoofde van gebrekkige
gebr
nakoming vervallen.
Artikel 9.
Betaling en retentie
1. Airdiving is gerechtigd een voorschot op de reparatiekosten te vragen tot
100% van de geschatte kosten.
2. Betaling van reparatiekosten geschiedt
geschied in alle andere gevallen bij
oplevering van het onderhouden of gerepareerde materiaal.
3. Airdiving is gerechtigd het materiaal onder zich te houden totdat aan de
betalingsverplichting is voldaan.
4. Is een andere wijze van betaling overeengekomen dan dienen de
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na oplevering.
op
Verhuur duikmateriaal
Artikel 10.
Dit onderdeel van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle
overeenkomsten van huur en verhuur van duikmateriaal, inclusief
eventuele accessoires die tussen Airdiving en huurder worden gesloten.
Artikel 11.
Het aanbod
1. Verhuur vindt alleen plaats voor zover Airdiving materiaal beschikbaar
heeft.
2. Airdiving is niet gehouden om het brevetteringsniveau van de huurder te
controleren.
3. Wel behoudt Airdiving te allen tijde het recht om verhuur te weigeren als de
mate van brevettering
ering op opleiding of vaardigheden niet voldoende lijkt, dit
naar het uitsluitend oordeel van Airdiving.
Airdiving
Artikel 12. Verhuur van materiaal aan instructeurs
1. Duikinstructeurs die op eigen naam of bedrijf materiaal huren voor hun
cursisten om duikonderwijs te geven zijn voor het gebruik van de matrialen
door hun cursisten zelf verantwoordelijk.
2. Aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van het materiaal door
cursisten in welke vorm of uit welke oorzaak dan ook wordt door Airdiving
afgewezen.
Artikel 13. De overeenkomst
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals
op de materiaallijst/prijslijst /nota is aangegeven of anderszins is
overeengekomen. De deze matariaallijst lijst wordt bij afgifte van het
materiaal aan huurder ondertekend door huurder.
huurd
2. Als tevoren bij Airdiving materiaal voor verhuur telefonisch of per e-mail
e
is
besteld, is Airdiving slechts gehouden tot verhuur als het materiaal op het
afgesproken tijdstip is opgehaald en de materiaallijst is ondertekend.
Verstrijkt het tijdstip meer
er dan een half uur, zonder dat de huurder is komen
opdagen, dan hoeft Airdiving de materialen niet meer beschikbaar te
houden.
3. Airdiving reserveert het materiaal voor verhuur overenkomstig de
specificaties en maten die door huurder worden opgegeven. Huurder kan
het materiaal te voren passen. Blijkt materiaal niet passend te zijn op het
moment dat de huurperiode aanvangt, dan bestaat er voor Airdiving geen
verplichting om wel passend materiaal ter beschikking te stellen als niet
tevoren door huurder is gepast.
4. Airdiving kan aan huurder de afgifte van een legitimatiebewijs of een
duikbrevet verlangen. De Airdiving retourneert het brevet of
legitimatiebewijs bij inname van de gehuurde goederen.
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Airdiving kan van huurder een borgsom verlangen. De borgsom
borgso wordt bij
het inleveren van het gehuurde materiaal geretourneerd onder aftrek van
het notabedrag van de verhuur en eventuele andere kosten die uit de
verhuurovereenkomst voortvloeien.

Artikel 14. De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende
e kostenelementen zoals flesvulling
worden op het verhuur formulier/overeenkomst vermeld.
2. Wordt het materiaal voor een langere periode dan een dag gehuurd, dan is
Airdiving gerechtigd om tussentijdse algemene prijsstijging van verhuur van
materiaal die Airdiving invoert ook in rekening te brengen aan huurder.
Artikel 15. De huurperiode
ode en de overschrijding van de
huurperiode
1. Huurder is verplicht het materiaal uiterlijk op de dag en op het tijdstip
waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde
bedrijf en adres of aan het nader overeenge- komen adres terug te
bezorgen. Airdiving is verplicht het materiaal,
l, tijdens openingstijden, in
ontvangst te nemen.
2. Het materiaal mag slechts met toestemming van de Airdiving worden
teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter
beschikking worden gesteld.
3. Indien het materiaal niet na afloop is ingeleverd
leverd op de afgesproken wijze, is
Airdiving gerechtigd het materiaal onmiddellijk terug te nemen. De uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht
tot het moment dat het materiaal weer in het bezit is van Airdiving.
4. Indien
ndien huurder het materiaal niet tijdig heeft ingeleverd, met een
overschrijding van meer dan een half uur of langer nadat de huurperiode is
geëindigd, is Airdiving gerechtigd de huurder een extra daghuurprijs in
rekening te brengen tenzij huurder aantoont dat de overschrijding van de
huurtermijn het gevolg is van overmacht. Voor elke daarna volgende dag
wordt een extra daghuurprijs in rekening gebracht.
elijk blijvend onmogelijk is om het materiaal te retourneren dan
5. Als het feitelijk
wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht, maar is Airdiving
gerechtigd de nieuwprijs van gelijksoortige materialen, van hetzelfde merk
en met minimaal dezelfde specificaties, die door
oor een dealer van dat merk in
Nederland zonder korting bij verkoop in rekening gebracht wordt, in
rekening te brengen. Heeft retourneren niet plaats gevonden binnen 4
dagen na het verstrijken van de huurtermijn, dan wordt retournering geacht
feitelijk blijvend onmogelijk te zijn.
6. Als materiaal zonder enig bericht niet is geretourneerd aan het eind van de
huurperiode kan Airdiving aangifte doen van ontvreemding.
Artikel 16. Annulering
Indien materialen tevoren voor huur zijn besteld kan door de huurder van
de huur worden afgezien zonder kosten indien hij/zij 48 uur voor start van
de afgesproken huurperiode annuleert. Annuleert de huurder binnen de
periode van 48 uur dan is de Airdiving gerechtigd 50% van de huursom in
rekening te brengen. Wordt geannuleerd op de dag waarop de huurperiode
ingaat, dan kan Airdiving de volledige huursom in rekening brengen.
Artikel 17. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de volledige huursom
voor de aanvang de huurperiode te geschieden.
Artikel 18. Verplichtingen huurder
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het materiaal om te
gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het
materiaal overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het materiaal in oorspronkelijke staat bij Airdiving
terug te bezorgen.
3. Huurder is gehouden het materiaal uitsluitend te gebruiken voor
duikactiviteiten overeenkomstig zijn opleidingsniveau volgens de standards
van PADI, NAUI, NOB, SSI of andere duikorganisaties waarvan de
minimale vereisten zijn opgenomen
enomen of vergelijkbaar zijn met Europese
Standaard EN 14153-1 t/m 3.
4. Huurder gedraagt zich en duikt uitsluitend op de wijze zoals volgens deze
standards en normen is voorgeschreven.
5. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid,
mogen
gen het materiaal gebruiken. Het is huurder niet toegestaan het
materiaal ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als huurder is
vermeld op het verhuur- en materiaalformulier
6. Het is huurder niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor duiklessen
duikle
of instructie zonder dat Airdiving bekend is met de instructeur en de
leerling/huurder en de personalia als huurder/instructeur/leerling zijn
opgenomen in de verhuur- en materiaalformulier.
7. Het is huurder niet toegestaan het materiaal buiten de landsgrenzen
landsg
van
Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
Airdiving.
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Huurder is verplicht om voor elke duik het materiaal zelf te controleren en
daarnaast een volledige z.g. buddy check uit te voeren of te laten uitvoeren
zoals weergegeven
rgegeven in de normen genoemd in lid 3 van dit artikel.
9. Huurder is verplicht in geval van niet goed functioneren van enig onderdeel
van het materiaal, schade of defecten, niet te duiken of de duik te
beëindigen en zich onmiddellijk te wenden tot de Airdiving.
10. Het is huurder niet toegestaan aan de materialen reparaties te laten
uitvoeren door derden.
11. Huurder dient het materiaal niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen
het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
Artikel 19. Instructies voor de
e huurder
1. Huurder is gehouden het materiaal schoon te retourneren. Al het materiaal
dient gespoeld te zijn in schoon leidingwater. Huurder ziet er op toe dat bij
het spoelen de eerste trap van de automaat waterdicht is afgesloten. Bij
niet-nakoming van deze
eze verplichting kunnen de schoonmaakschoonmaak of
herstelkostenkosten in rekening worden gebracht,
ge
met een minimum van €
120,- (inclusief BTW).
2. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan
of met het materiaal toegebracht, vermissing van het materiaal of bij
duikongevallen waarbij het materiaal door de betreffende duiker/huurder is
gebruikt, verplicht om:
- hier zo spoedig
ig mogelijk melding van te maken bij de Airdiving;
- de instructies van Airdiving op te volgen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de
gebeurtenis betrekking hebben aan Airdiving of aan diens verzekeraar te
verstrekken;
- Airdiving en door de Airdiving aangewezen personen alle gevraagde
medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van
derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
Artikel 20. Verplichtingen Airdiving
1. De Airdiving levert het materiaal met de overeengekomen
overe
accessoires en
specificaties, schoon, goed onderhouden en, voor zover Airdiving kenbaar
is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2. Airdiving dient ervoor te zorgen dat het materiaal is onderhouden en
gekeurd volgens de Nederlandse wetgeving
wetge
en aanwijzingen van de
fabrikant. Airdiving houdt een logboek bij van dit onderhoud.
3. Airdiving inspecteert het materiaal direct bij inlevering door huurder op
eventuele schade.
Artikel 21. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan het
materiaal
Huurder is in geval van schade aan de materialen aansprakelijk voor de
redelijke kosten van reparatie. Is reparatie niet meer mogelijk dan is
Airdiving gerechtigd schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte
van de kosten van vervanging door gelijksoortige materialen, van hetzelfde
merk en met minimaal dezelfde specificaties, die door een dealer van dat
merk in Nederland zonder korting bij verkoop in rekening gebracht wordt.
Artikel 22. Ontbinding van de huur
1. Airdiving is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling
ingebre
of
rechterlijke tussenkomst
senkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de
materialen te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten,
schade en rente indien:
huurder
uurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de
ontbinding niet rechtvaardigt;
huurder
uurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling
aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van
hem de Wet Schuldsanering
nering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard;
Airdiving van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard
zijn dat ware Airdiving hiervan op de hoogte geweest; hij de
huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. Airdiving is niet aansprakelijk
elijk voor schade ten gevolge van ontbinding op
grond van dit artikel.
Flesvullingen
Artikel 23.
Flessen en kranen
1. Airdiving vult door de klant ter vulling aangeboden duikflessen met
perslucht, Nitrox 32 of Nitrox 36. Maximale vuldruk is 200 BAR of 300 BAR.
2. Airdiving is niet verplicht de flessen te beoordelen op deugdelijkheid.
Airdiving is ook niet gehouden de keuringsdatum te controleren. De klant
dient alleen flessen aan te bieden voor vullen die onderhouden en gekeurd
zijn volgens de regelgeving en normen in Nederland.
3. De klant is in alle gevallen aansprakelijk voor schade die ontstaat door een
gebrek aan de fles of de kraan, door het afbreken van kranen, het barsten
van flessen, of welke oorzaak ook voortkomend uit de eigenschappen van
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de ter vulling aangeboden fles.
Airdiving kan weigeren om flessen te vullen, als naar het uitsluitend oordeel
van Airdiving,, flessen niet geschikt zijn voor duikactiviteiten, niet voldoende
veilig lijken of anderszins.
Als Airdiving geen voldoende bekwaam personeel beschikbaar heeft, of bij
storingen aan de compressor kan Airdiving niet gehouden worden om
flessen te vullen.

Artikel 24.
Vulautomaat
1. Vulling door middel van de automaat van het vulstation, geschiedt door de
klant op eigen risico. Slangen, vulnippels en verdere uitrusting
uit
dienen door
de klant gecontroleerd te worden alvorens deze worden aangesloten op de
duikfles.
2. De aanwijzingen bij het apparaat dienen nauwgezet te worden opgevolgd.
3. Airdiving is uitsluitend verantwoordelijk voor degelijke beschikbaarstelling
en onderhoud van de automaat. Voor schade, in welke vorm dan ook,
ook
ontstaan door gebreken buiten deze verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid of schade
ontstaan door het handelen van derden is Airdiving niet aansprakelijk.
Duiklessen en duikbegeleiding
Artikel 25.
Algemeen
Alle duiklessen en duikbegeleiding door Airdiving vindt plaats volgens de
minmale regels Europese Standaard EN 14153-1
1 t/m 3 en EN 14467.
Artikel 26.
Duikbegeleiding
1. Begeleiding van gebrevetteerde duikers vindt uitsluitend plaats als hulp bij
verkenning van de omgeving onder water. Gebrevetteerde duikers zijn zelf
verantwoordelijk voor uitvoering alle veiligheidsmaatregelen volgens de
regels zoals in lid 1.
2. Airdiving kan om redenen van veiligheid op elk moment de begeleiding
annuleren c.q. de duik afbreken, of een duiker uitsluiten van deelname aan
een begeleide duik. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Airdiving.
3. Opgave van brevettering, aantal duiken en medische geschiktheid vindt
plaats onder eigen verantwoordelijkheid
antwoordelijkheid van de cursist.
Artikel 27.
Opleidingen
1. Lessen worden gegeven volgens de minimale norm EN 14153-1
14153 t/m 3.
2. Alle afgesproken data voor de lessen zijn altijd onder voorbehoud van
beschikbaarheid van de duiklocatie of zwembad, weersomstandigheden,
zicht,
t, temperatuur en andere omstandigheden van de duiklocatie.
3. Airdiving kan besluiten opleidingsduiken op een ander moment te laten
plaatsvinden om veiligheidsredenen, uitsluitend ter beoordeling van
Airdiving.
4. Duik ongeschiktheid van de instructeur van Airdiving
iving om medische redenen
kan eveneens leiden tot verplaatsen van de opleiding, of een deel daarvan,
d
naar een ander moment,, zonder dat Airdiving tot enige andere vergoeding
is verplicht.
Artikel 28.
Betaling en prijzen
1. Opgegeven prijzen op de website of reclame materiaal
iaal voor cursussen of
lessen, zijn altijd vrijblijvend. Airdiving behoudt zich het recht voor om
prijzen te wijzigen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tijd van het jaar
en andere factoren.
2. De prijs voor een cursus wijzigt niet na de inschrijving, behoudens
be
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
tarieven of
voortvloeiend uit andere overheidsmaatregelen.
3. In de prijs is schriftelijk studiemateriaal, al of niet middels internet,
inbegrepen tenzij anders aangegeven.
4. In de prijs is niet inbegrepen, huur duikuitrusting, kosten gebruik boot,
toegang zwembad, toegang duiklocatie, of vergunningen, tenzij anders
door Airdiving aangegeven.
5. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan
binnen 14 dagen na de inschrijving voor een cursus en in elk geval voor
aanvang van de lessen.
6. Tot 14 dagen voor de cursus kan de deelnemer kosteloos annuleren.
Daarna is de deelnemer de volledige cursusprijs verschuldigd.
7. In geval van ziekte of tijdelijke medische ongeschiktheid voor duiken, biedt
Airdiving de cursist de mogelijkheid aan de duiklessen te volgen tijdens een
volgende cursus.
Algemeen
Artikel 29.
1. Indien klant in gebreke blijft een factuur
tuur tijdig te betalen,
betalen is hij/zij van
rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
2. Airdiving heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
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de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten
en rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend
kend op basis van hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Airdiving echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen
omen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
execut
zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 30.
Op alle overeenkomsten met Airdiving is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

