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AA Paragliding Holland & Belgie
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Deze annulerings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door AA Paragliding Holland en/of
Paragliding Belgie (verder Paragliding Holland en/of PaHo genoemd) geleverde diensten, goederen of
materialen in de ruimste zin des woords. Overal waar het woord “cursus” geschreven is, kan ook “reis”
gelezen worden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Overal waar het woord “cursist” is geschreven kan ook
“deelnemer” worden gelezen worden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Na het insturen van het ondertekende inschrijfformulier, danwel het boeken van een cursus online via de
Pilotzone is de cursus geboekt. Enkele dagen voor aanvang van de cursus zullen de weersverwachtingen
bestudeerd worden door PaHo. Op basis daarvan wordt door PaHo besloten of een cursus door gaat of niet.
Indien de prognoses te slecht zijn voor de cursus in kwestie, dan behoudt Paragliding Holland zich het recht
voor om de cursus te annuleren. Deelnemers zullen in dat geval hun geld retour krijgen, met in mindering
gebracht de niet restitueerbare kosten (denk aan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzekeringen of
autohuur, zie ook punt 6).
3. Het cursusgeld dient 6 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Als de inschrijving binnen deze
periode plaats vindt, dient het cursusgeld terstond bij de inschrijving te worden voldaan. Deelname aan onze
cursussen is alleen mogelijk indien het volledige cursusgeld van tevoren is voldaan.
4. Bij de betaling via bank of giro zijn alle kosten betrekking hebbende op de betaling voor de rekening van de
cliënt.
5. a. Annulering dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving (e-mail is eveneens geaccepteerd) aan
Paragliding Holland, welke kennisgeving minimaal 6 weken voor aanvang van de cursus door Paragliding
Holland ontvangen moet zijn. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvangsdatum wordt € 50,administratie/inschrijfkosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de
cursus is de deelnemer het volledige cursusgeld (begeleiding en gehuurde materialen) verschuldigd. Indien
de reisverzekering nog niet is afgesloten en/of het startgeld nog niet is betaald dan kan de cursist hiervoor
om restitutie verzoeken door een e-mail te sturen naar ons kantoor.
b. Verplaatsing op verzoek van cursist binnen 6 weken voor aanvangstdatum wordt behandeld als een
annulering binnen 6 weken voor aanvangsdatum conform het gestelde in lid 5a, tenzij de cursist een andere
cursist aandraagt om in zijn of haar plaats te gaan en aan Paho 50 euro administratiekosten betaalt. De
gedeeltelijke (cursuskosten minus administratiekosten) restitutie vindt pas plaats als de boeking van de
vervangende deelnemer volledig is afgerond.
c. In geval van verplaatsing zoals gesteld in 5b, meer dan 6 weken voor aanvangstdatum zijn geen kosten
verschuldigd.
6. Annulering van gereserveerde vliegtickets, hotels, huurauto's en andere voorzieningen die bij de paragliding
cursus horen is niet mogelijk (PaHo kan deze kosten ook niet verhalen). De annuleringsverzekering die je bij
PaHo kunt afsluiten dekt uitsluitend de begeleiding en het materiaalhuur tijdens de cursus. Dit betekent dus
dat in geval van annulering van de cursus door PaHo (zoals beschreven in punt 2) de resterende kosten
(bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vliegticket, hotelkosten) voor rekening van de cursist komen/blijven.
7. Indien je tijdens het boekingsproces aangeeft dat je een annuleringsverzekering wilt hebben, dan zijn wij
wegens voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij verplicht deze direct af te sluiten. Dit betekent dat je
de kosten van deze annuleringsverzekering ten alle tijd moet betalen, immers de kosten ervan hebben we
reeds gemaakt. Voor de voorwaarden van de annuleringsverzekering verwijzen we naar de website van de
Europeesche Verzekeringen.
8. Bij vroegtijdige beëindiging van de cursus wordt geen restitutie verleend.
9. Boekingen voor de bergcursussen en de liercursussen/vluchten zijn niet overdraagbaar, behalve binnen de
kaders en procedures van hetgeen genoemd onder punt 5.
10. De vluchten van de basisliercursus zijn maximaal 2 jaar geldig vanaf de startdatum van de cursus. Na 2 jaar
vervalt het recht op deze vluchten. Voor de grondtraining behorende bij de basisliercursus heeft de cursist 1
jaar de tijd, mocht de cursist daarna weer een grondtraining willen volgen dan geldt daarvoor het
grondtrainingstarief zoals gepubliceerd op onze website.
11. Bij annulering van de gereserveerde tandemvluchten (ook door PaHo wegens bijv. slecht weer) wordt geen
geld teruggegeven; de gereserveerde tandemvluchten en tandembonnen zijn overdraagbaar. De geldigheid
van tandembonnen staat vermeld op de bon zelf.
12. Indien blijkt dat kleine wijzigingen van de in de folder of op deze website vermelde gegevens noodzakelijk of
wenselijk is, dan kan Paragliding Holland deze gegevens naar eigen inzicht wijzigen. Voornoemde
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wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de cursisten worden meegedeeld via de website en per e-mail
verstuurde PaHo Nieuwsbrief.
Alle prijzen en data onder voorbehoud.
Alle door Paragliding Holand geleverde goederen blijven eigendom van Paragliding Holland totdat het
gehele aankoopbedrag is voldaan.
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering der goederen ter kennis van Paragliding Holland te
worden gebracht op straffe van niet ontvankelijkheid. Reclames ter zake van gebreken die door hun aard
niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen kunnen worden waargenomen moeten worden ingediend
onmiddellijk nadat de koper kennis heeft kunnen krijgen van het gebrek of gebreken, doch nimmer later dan
één maand na levering. 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.
De cursist / tandemklant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat paragliding tot de risicosporten behoort, en
tot ongevallen kan leiden, zelfs indien onder ideale omstandigheden beoefend. In de luchtvaart kunnen
vliegfouten, structurele fouten of slechte condities resulteren in ongelukken met zelfs de dood als gevolg.
De cursist / tandemklant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat aansprakelijkheidsrisico's van de
paraglidingsport niet verzekerbaar zijn en verklaart voorts dat hij/zij Paragliding Holland (PaHo) of een van
haar medewerkers nimmer aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen van een ongeval tijdens de cursus.
De cursist is verplicht zich er van te vergewissen dat de door hem/haar gebruikte vlieguitrusting aan de door
de KNVvL afd. Schermvliegen gestelde vliegveiligheidseisen voldoet. Zo ook of de hem/haar begeleidende
(hulp)instructeurs aan de eisen van de KNVvL voldoen en of zij aanwezig zijn voor het begeleiden van
zijn/haar vlucht. Indien aan een van deze eisen niet is voldaan dient de cursist van een start met een
paraglider af te zien (voor alle gegevens zie het vigerende reglement op de KNVvL - website:
http://www.knvvl.nl/afdelingen/schermvliegen).
Tijdens onze cursussen zijn alle cursisten die op een paraglider van Paragliding Holland vliegen W.A.
verzekerd tot een maximum van € 1.136. 000,- per gebeurtenis, indien en voor zover hun aansprakelijkheid
niet elders is verzekerd. Indien een cursist een eigen paraglider heeft, dient hij/zij zelf voor een W.A.
verzekering zorg te dragen.
Indien de vlieguitrusting van Paragliding Holland gehuurd wordt is huurder verantwoordelijk voor schade of
diefstal van de uitrusting tot maximaal € 4000,-.
Indien de vlieguitrusting schade oploopt doordat de huurder/cursist nalaat instructies op te volgen van het
instructieteam van Paragliding Holland, dan is de huurder/cursist aansprakelijk voor de opgetreden schade.
Paragliding Holland is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van enig door haar
geleverd artikel of dienst. Door het volgen van een cursus of het aankopen en het gebruik van enig artikel of
dienst aanvaardt de koper/gebruiker de volledige verantwoordelijkheid.
De cursist vrijwaart Paragliding Holland voor aanspraken van derden.
Voor het beoefenen van paragliding sport is een goede gezondheid vereist. Een eigen medische verklaring
welke in het logboek is afgedrukt, dient te worden ingevuld en ondertekend. Een cursist moet te allen tijde
een geldige medische verklaring bezitten.
Een cursist heeft recht op klantkorting wanneer hij/zij een nieuwe, volledige vliegset bij Paragliding Holland
heeft gekocht. Onder vliegset wordt minimaal verstaan: paraglider, harnas en noodchute. De klantkorting
voor cursussen geldt zolang als dat de klant met deze vliegset deelneemt aan onze cursussen. Wanneer
een onderdeel van deze vliegset verkocht wordt (bijvoorbeeld paraglider) dan komt de klantkorting te
vervallen.
Het kan voorkomen dat je als cursist een keer de PaHo bus rijdt. Dit kan ook een gehuurde bus betreffen.
Wij maken je erop attent dat de bus uitsluitend WA verzekerd is en we eventuele schade aan de bus, de
inhoud of inzittenden die door jou veroorzaakt wordt en die niet door onze verzekering gedekt wordt, kunnen
verhalen op jou. Eventuele bekeuringen zijn eveneens voor rekening van de bestuurder.
Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst zullen worden neergelegd bij de daartoe bevoegde rechter.
Op deze overeenkomst zal ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing zijn.

