
ALGEMENE VOORWAARDEN BEARLEADERS 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze Algemene Voorwaarden als volgt: 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud van onze nieuwsbrief en aanbiedingen. 

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘nieuwsbrief’ verstaan de door Bearleaders verstuurde nieuwsbrief. 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder leden’ verstaan: natuurlijke personen die zich hebben aangemeld om 

de nieuwsbrief te ontvangen; 

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘adverteerder’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die 

een overeenkomst met Bearleaders is aangegaan krachtens welke zij een bepaalde dienst kan adverteren in 

de nieuwsbrief; 

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘event of aanbieding’ verstaan iedere cursus, proeverij, workshop, 

masterclass of korting die door Bearleaders onder de aandacht wordt gebracht.  

1.6 Overal waar deze voorwaarden wordt gesproken over event of aanbieding wordt daaronder tevens 

begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en 

hoegenaamd dan ook. 

1.7 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen en events van onze partners en adverteerders 

2.1 Alle door ons of door onze partners gedane aanbiedingen of events in de nieuwsbrief zijn vrijblijvend 

en worden in de meeste gevallen door onze partners of adverteerders aangeboden en afgewikkeld. 

2.2 Aanvaarding van een aanbieding van een opdrachtgever geschiedt door online inschrijving op de site 

van de opdrachtgever of per mail. Aanvaarding kan eveneens in sommige gevallen per e-mail via ons 

geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt met zich mee dat jij de aanbieding en de daaruit 

voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en jij derhalve ook gehouden bent 

deze verplichtingen na te komen.  

2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, 

geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging. 

2.4 Wij behouden ons het recht voor om de door jou aangeleverde tip(s), aanbiedingen of events zonder 

opgave van redenen niet op te nemen in onze nieuwsbrief. 

 

Artikel 3 Reclames 

3.1 Klachten over de door ons - in zeldzame gevallen die we nu even niet kunnen bedenken maar je weet 

maar nooit - aan jouw geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering 

schriftelijk gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan jij geacht wordt akkoord te zijn 

gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die je op grond 

van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. 

3.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet. 

3.3 Wij zijn niet verantwoordelijkheid en/of aansprakelijk voor de inhoud of uitvoering van aanbiedingen, 

reclame-uitingen en/of inhoud van de aangeboden events van partners, leden en/of adverteerders die 

worden vermeld in de nieuwsbrief. 

 

Artikel 4: Verplichtingen onzerzijds 

4.1. Wij zullen onze diensten naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid 

uitvoeren. 

 

Artikel 5: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming) 

5.1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nieuwsbrief niet uit te sturen ook al heb jij tips gegeven.  

5.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:-werkstaking;-bovenmatig ziekteverzuim van 

personeel;-elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de nieuwsbrief kunnen uitsturen;-

overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben; -tekortkoming in 

de nakoming van onze leveranciers;-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te 

wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten 

laste van ons behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds. 

 

 



Artikel 6: Aansprakelijkheid 

6.1 De samenstelling van de nieuwsbrief geschiedt naar beste vermogen van Bearleaders. Wij kunnen 

echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in aanbiedingen of events van onze 

leden en/of opdrachtgevers die in de nieuwsbrief zijn genoemd en die door onze leden zijn getipt. Wij 

aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid. 

6.2 Deelname aan eventuele events is voor eigen risico van onze leden.  

6.3 Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer 

aansprakelijk. 

 

 

Artikel 7: Auteursrecht 

7.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor op de door ons verstrekte foto’s, afbeeldingen, logo’s etc. Deze 

stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, 

aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden. 

7.2 De schriftelijke content en de door jou verstrekte foto’s, afbeeldingen, logo’s etc. worden onze 

eigendom en kunnen vrijelijk worden gebruikt aangezien deze door jou zelf zijn verstrekt ten behoeve van 

distributie in de nieuwsbrief en/of op onze site. 

 

Artikel 8: Uitvoering overeenkomst 

8.1 Wij zullen de informatie die door onze nieuwsbriefleden wordt ingestuurd naar beste inzicht en 

vermogen beoordelen op ‘passend bij de doelgroep’ en plaatsen, echter wij behouden ons het recht voor 

verbeteringen en andere wijzigingen in de content aan te brengen en de content niet te plaatsen. 

 

Artikel 9: Bevoegde rechter 

9.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden 

van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Artikel 10: Toepasselijk recht 

10.1 Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht. 
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