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ALGEMENE VOORWAARDEN / REGELEMENT 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, verbintenissen voor zover tussen partijen niet 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de 
werkzaamheden van Happy Days, gevestigd in 1613 KV te Grootebroek aan de Industrieweg 48a, hierna te 
noemen Happy Days 

 
1.2. Happy Days is toegankelijk voor iedereen, maar: 

 Kinderen onder de 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van volwassenen. 

 Personen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren of onsportief gedrag vertonen, 
kunnen zonder opgaaf van reden uit Happy Days worden verwijderd, de toegang tot het pand worden 
ontzegd. 

 Happy Days heeft het recht om op grond van lengte en/of bijzondere kenmerken personen de toegang tot 
de attracties en/of activiteiten te weigeren. 

 
1.3 Openingstijden worden bij de receptie bekend gemaakt. Happy Days behoudt zich het  recht voor deze  tijden 

te wijzigen en/of te sluiten. 
 
1.4. Het is bezoekers niet toegestaan om: 

 Het circuit te betreden of op de afzetting plaats te nemen. 

 Buiten de aangewezen plaatsen te roken en/of open vuur te maken. 

 Afval en andere goederen op de baan te gooien. 
 

1.5 Het is daarnaast rijders niet toegestaan om: 

 Zonder helm en geschikte kleding de baan te betreden. 

 Op de baan te roken en/of open vuur te maken. 

 De baan in de tegengestelde richting te berijden/anderen in gevaar te brengen. 

 De karts roekeloos te berijden dan wel te beschadigen. 

 De karts onder invloed van drank en/of genotsmiddelen te berijden. 

 De karts te verlaten en/of op de baan achter te laten zonder toestemming van de medewerkers van de 
kartbaan. 

 Sjaals/ omslagdoek/ open schoenen te dragen tijdens het karten. 

 Lange haren dienen in de helm te zijn gebonden. 
 

1.6 Het is bezoekers niet toegestaan:  

 De baan te betreden of op de afzetting plaats te nemen. 
 

1.7. Lasergame World: 

 Niet rennen of klimmen, geen lichamelijk contact. 

 Lasermaxx pakken dienen te allen tijde aanhouden. 

 Het lasergame spel geschiedt geheel op eigen risico. 

 Het lasergame spel is niet geschikt voor zwangere vrouwen, astmatische, epileptische en hartpatiënten. 

 Minimum leeftijd is 8 jaar, tot en met 12 jaar moet dit onder begeleiding van volwassenen zijn. 

 

1.8. In geval van bespreking van een groepsarrangement wordt de contractspartij van Happy Days 

verantwoordelijk gehouden voor gedragingen van alle deelnemers aan het geboekte arrangement. 

 

2. Reserveringen 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Happy Days zijn geheel vrijblijvend. 

 

2.2 Indien de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is de ondertekenaar gehouden aan de 

door Happy Days alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te 

vergoeden, alsmede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. Bij annulering of 

wijzigingen van het aantal deelnemers binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement, wordt 100% in 

rekening gebracht. Alle  wijzigingen dienen schriftelijk te worden gemeld. Bij annulering van de gehele 

reservering vanaf 30 dagen voor data 30% en vanaf 14 dagen 50% van de kosten. 
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2.3 Happy Days is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor aanvang van de ter 

beschikking stelling van de faciliteiten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van 

de overeenkomst te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven. 

 

2.4 Hoewel Happy Days  een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen 

werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, bestaat tot een dergelijke 

instemming geen enkele verplichting. 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Het gebruik van alle attracties geschiedt geheel op eigen risico en volledig uit vrije wil. 

 

3.2 Happy Days is op generlei wijze aansprakelijk voor schade ontstaan bij de ondertekenaar dan wel derden in 

verband met geleverde goederen of diensten. 

 

3.3 Happy Days is met name niet aansprakelijk voor schade indien deze schade ( mede ) zijn oorzaak vindt in het 

niet nakomen van gestelde regels door of gegeven aanwijzingen van Happy Days. 

 

3.4 Happy Days is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen rijgedrag of rijgedrag door 

anderen op de kartbaan. De desbetreffende persoon is bekend met de risico’s van deelname aan de 

attracties en verklaart hiervoor in voldoende lichamelijke conditie te zijn. 

 

3.5 Happy Days is niet aansprakelijk voor verlies van geld en/of goederen van derden. 

 

3.6 Reclamaties worden door Happy Days slechts in behandeling genomen indien deze direct kenbaar worden 

gemaakt aan bevoegd personeel. Bij het verlaten van het pand vervalt het reclamerecht. 

 

3.7 Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst vertraagd of verhinderd is Happy 

Days bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding. 

 

4. Betaling 

4.1 De prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Betaling dient à contant te geschieden, 

tenzij anders is overeengekomen ( doormiddel van een schriftelijke bevestiging ), doch in ieder geval binnen 8 

dagen na factuurdatum. 

 

4.2 In geval van reservering van de faciliteiten kan verlangd worden dat een door Happy Days  te bepalen 

percentage van het te betalen bedrag vooraf voldaan wordt. Dit percentage bedraagt ten hoogste 50%. 

Betaling van het resterende bedrag geschiedt op de afgesproken datum direct bij binnenkomst in het pand, 

tenzij schriftelijk is overeengekomen. 

 

4.3 Alle betalingen dienen à contant te geschieden of op een door Happy Days aan te wijzen bankrekening. 

 

4.4 Het staat Happy Days te allen tijde vrij alvorens tot levering van diensten over te gaan zekerheid tot nakoming 

van de verplichtingen van de des betreffende persoon. 

 

4.5 Indien de des betreffende persoon niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld (4.4.) 

heeft Happy Days het recht al zijn verplichtingen jegens zijn de des betreffende persoon op te schorten. 

 

4.6 Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Happy Days is het niet toegestaan enige 

betalingsverplichting jegens Happy Days te compenseren met een vordering op Happy Days uit welke hoofde 

dan ook. 
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4.7 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de des betreffende 

persoon rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Happy Days zonder 

enige ingebrekestelling het recht om de des betreffende persoon over het gehele verschuldigde bedrag 1% 

rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan Happy Days verder 

toekomende rechten, waaronder het recht op de des betreffende persoon alle op de invordering vallende 

kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor tenminste 10 % van 

het te vorderen bedrag met een minimum van € 200,00 te verhalen.  

 

5. Kartreglement & Instructies  

5.1 Veiligheidsregels: 

 Het is niet toegestaan om te karten beneden de 1,40 m. 

 Het is ten strengste verboden om te botsen. 

 U mag de gas en rempedaal niet tegelijk intrappen. 

 Het is verplicht om de vlagsignalen op te volgen. 

 Bij overmatig alcohol gebruik, is deelname uitgesloten. 

 Als u stil komt te staan dan houdt u uw handen en voeten binnen de kart. Blijf zitten tot u aanwijzingen 

krijgt van onze baancommissaris. ( de kart is achter breder dan voor ) en  ( de uitlaat is heet! ) 

 Zwangere dames en personen met hart- en/of rugklachten mogen niet deelnemen aan het karten. 

 Happy Days stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van goederen. 

 Is er een rijder die roekeloos rijdgedrag vertoond, dan wordt de des betreffende persoon van de kartbaan 

gehaald, hier is geen discussie over mogelijk.  

 

5.2 Vlagsignalen: 
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6. Validiteitsverklaring 

6.1 Ondergetekende verklaart: 

 Kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop 
deze overeenkomst betrekking heeft. 

 Alle Medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degene voor wie deze overeenkomst 
is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld. 

 Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), 
waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of andere in gevaar te brengen. 
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KARTEN  
 

1. Deelname aan het karten staat vrij voor iedereen die voldoet aan de onderstaande voorwaarden. 

 

2. Deelname aan het karten geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich ervan bewust dat karten risico’s met 

zich brengt en dat zich tijdens het karten ongevallen kunnen voordoen en dat (letsel)schade kan worden 

opgelopen. De deelnemer accepteert deze risico’s. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV 

Bowling Kartcentrum West-Friesland BV sluit iedere (eigen) aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

deelname aan het karten dan wel het verblijf in HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV uit, 

ongeacht van welke aard en/of omvang de schade is. Deze uitsluitingsclausule ziet niet op schade die het 

gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV 

Bowling Kartcentrum West-Friesland BV en strekt tot uitsluiting van iedere aansprakelijkheid, van welke aard 

en/of omvang dan ook, van werknemers van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling 

Kartcentrum West-Friesland BV en/of eventuele hulppersonen. 

 

3. Het is deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken - en/of die middelen te gebruiken waarvan 

redelijkerwijs bekend is dat ze de rijvaardigheid en/of het beoordelingsvermogen beïnvloeden - vóór of tijdens 

het karten. Medewerkers van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling Kartcentrum 

West-Friesland BV, zijn gerechtigd de (aspirant)deelnemer te vragen naar dergelijk gebruik doch in alle 

gevallen is de (aspirant)deelnemer zelf ervoor verantwoordelijk dat hij of zij niet deelneemt aan het karten 

terwijl hij of zij voordien of tijdens het karten één of meer van de voornoemde middelen gebruikt heeft. 

 

4. Uitsluitend de deelnemer die 1.40 meter of langer is, is gerechtigd aan het karten deel te nemen. In alle 

gevallen is de (aspirant)deelnemer en/of de perso(o)n(en) die over hem en/of haar het gezag uitoefenen 

ervoor verantwoordelijk dat aan het karten niet deelgenomen wordt door personen die kleiner zijn dan 1.40 

meter. 

 

5. De deelnemer die minderjarig (zeventien jaren of jonger) is, verklaart dat zijn/haar ouder(s), althans diegene 

die over hem of haar het wettelijk gezag uitoefen(t)(en), ermee akkoord zijn dat de deelnemer aan het karten 

deelneemt en verklaart dat de betreffende ouder/gezaghebbende instemt met toepasselijkheid van deze 

algemene voorwaarden. 

 

6. Deelnemers zijn verplicht een helm te dragen. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling 

Kartcentrum West-Friesland, stelt voorts haarnetjes en overalls beschikbaar. 

 

7. Deelnemers dragen er zorg voor dat zij niet aan het karten deelnemen met loshangende of anderszins 

wapperende of gevaar zettende kleding, schoeisel, veters, haren dan wel anderszins kleding, haardracht of 

uitrusting die tijdens het karten gevaar kan opleveren voor de deelnemer zelf, mede karters, de kart dan wel 

welke personen of zaken dan ook. Ook tijdens het karten zijn deelnemers verplicht ervoor zorg te dragen dat 

door de snelheden of anderszins geen kleding, haren, schoeisel, veters etc.. losraken en/of gaan wapperen. 

Indien zich zulks toch voordoet, zijn deelnemers gehouden onmiddellijk en op de voorgeschreven wijze de 

kartbaan te verlaten en de problemen te verhelpen. 

 

8. Deelnemers zijn uitsluitend op aangeven van medewerkers van HappyDays Bowling Kartcentrum West-

Friesland BV Bowling Kartcentrum West-Friesland BV gerechtigd plaats te nemen in de kart en met het karten 

een aanvang te nemen. Tijdens het karten dient de deelnemer in alle gevallen in de kart te blijven zitten, tenzij 

medewerkers van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling Kartcentrum West-Friesland 

BV anders aangeven. Dit geldt ook, of met name, bij opstoppingen, botsingen, ongevallen en wat dies meer 

zij.  

 

9. Niet actief aan het karten deelnemende deelnemers zijn niet bevoegd de kartbaan te betreden.   

 

10. Het is verboden met de kart in de tegengestelde richting te karten, roekeloos te rijden, te botsen, of 

anderszins gevaar zettend te handelen of na te laten. 

 

11. Het is verboden de geboden faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze ter 

beschikking worden gesteld. 
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12. Deelnemers volgen schriftelijk en/of mondelinge instructies van medewerkers van HappyDays Bowling 

Kartcentrum West-Friesland BV Bowling Kartcentrum West-Friesland BV altijd en onmiddellijk op. 

 

13. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV is gerechtigd om welke reden dan ook 

(aspirant)deelnemers aan het karten de (verdere) toegang tot het karten te weigeren, indien daartoe naar de 

mening van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV, Bowling Kartcentrum West-Friesland BV 

reden is. In zo’n geval bestaat er geen recht op teruggave van de entreegelden. 

 

14. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling Kartcentrum West-Friesland BV heeft 

verzekeringen afgesloten die bepaalde risico’s van het karten verzekeren. Evenwel zijn niet alle risico’s 

verzekerd. In alle gevallen waarin niettegenstaande het exoneratiebeding van art. 2 van deze algemene 

voorwaarden uiteindelijk HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling Kartcentrum West-

Friesland BV toch zelf aansprakelijk is voor betaling van een schadevergoeding, bijvoorbeeld op last van een 

rechter, dan beperkt die schadeplichtigheid zich tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. 

 

15. Op al hetgeen de overeenkomst tussen HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland BV Bowling 

Kartcentrum West-Friesland BV en de deelnemer betreft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

(bevoegde) rechter van de Rechtbank Zwolle – Lelystad, locatie Zwolle, is bij uitsluiting bevoegd kennis te 

nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de voornoemde overeenkomst. 

 

16. Iedere deelnemer moet kennis hebben genomen van onze huis en kart regelementen die u ten alle tijden kunt 

opvragen en kunt lezen op de aangegeven plaatsen.   
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LASERGAME 

 

1. Deelname aan lasergame staat vrij voor iedereen die …. jaren of ouder is. Medewerkers van HappyDays 

Bowling Kartcentrum West-Friesland zijn gerechtigd een aspirantdeelnemer te vragen naar zijn of haar leeftijd 

doch in alle gevallen is de (aspirant)deelnemer en/of de perso(o)n(en) die over hem en/of haar het gezag 

uitoefenen ervoor verantwoordelijk dat aan lasergame niet deelgenomen wordt door personen die de leeftijd 

van veertien jaren nog niet bereikt hebben. 

 

2. Deelname aan lasergame geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich ervan bewust dat lasergame 

risico’s met zich brengt en dat zich tijdens lasergame ongevallen kunnen voordoen. De deelnemer accepteert 

deze risico’s. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland sluit iedere (eigen) aansprakelijkheid voor 

schade als gevolg van deelname aan paintball dan wel het verblijf in HappyDays Bowling Kartcentrum West-

Friesland uit, ongeacht van welke aard en/of omvang de schade is. Deze uitsluitingsclausule ziet niet op 

schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van HappyDays Bowling Kartcentrum West-

Friesland en strekt tevens tot uitsluiting van iedere aansprakelijkheid, van welke aard en/of omvang dan ook, 

van werknemers van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland en eventuele hulppersonen. 

 

3. Het is deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken - en/of die middelen te gebruiken waarvan 

redelijkerwijs bekend is dat ze het beoordelingsvermogen beïnvloeden - vóór of tijdens lasergame. 

 

4. Deelnemers die zwanger zijn en/of lijden aan epilepsie zijn niet gerechtigd deel te nemen aan lasergame. 

5. Lasergame vindt plaats in de daartoe ontworpen ‘westernomgeving’ die is verduisterd en voorzien is van 

zogeheten blacklight, licht- en rookeffecten. Deelnemers dienen zich hiervan met hun handelen tijdens het 

lasergamen bewust te zijn. Rennen, klimmen, springen, op de grond liggen en overige halsbrekende 

bewegingen worden afgeraden, mede met het oog op de voornoemde effecten en op het feit dat zich in de 

westernomgeving trappen, façades en overige obstakels bevinden. 

 

6. De lasergamepistolen ‘schieten’ met infrarood licht, hetwelk bij normaal gebruik en bij deelnemers met een 

normale gezondheid onschadelijk is voor de gezondheid. Zij die lijden aan astma en/of daaraan gerelateerde 

aandoeningen en/of aan aandoeningen die gevoelig zijn voor blacklight, licht- en rookeffecten, duisternis en/of 

infra roodlicht, wordt afgeraden aan lasergame deel te nemen. 

 

7. Het is niet toegestaan met het wapen te gooien, de slaan of het wapen op de grond te leggen. Het wapen 

dient altijd op de aangegeven of op een gebruikelijke wijze gedragen te worden en gehanteerd te worden. 

 

8. Het is verboden de geboden faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze ter 

beschikking worden gesteld. 

 

9. In alle gevallen dienen de voorschriften en aanwijzingen van medewerkers van HappyDays Bowling 

Kartcentrum West-Friesland onmiddellijk opgevolgd te worden. 

 

10. Bij overtreding van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en overigens indien medewerkers van 

HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland daartoe reden ziet, kunnen één of meer deelnemers worden 

uitgesloten van verdere deelname zonder dat de entreegelden terugbetaald worden. 

 

11. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland heeft verzekeringen afgesloten die bepaalde risico’s van 

deelname aan lasergame en het verblijf in HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland verzekeren. 

Evenwel zijn niet alle risico’s verzekerd. In alle gevallen waarin niettegenstaande het exoneratiebeding van 

art. 2 van deze algemene voorwaarden uiteindelijk HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland toch zelf 

aansprakelijk is voor betaling van een schadevergoeding, bijvoorbeeld op last van een rechter, dan beperkt 

die schadeplichtigheid zich tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. 

 

12. Op al hetgeen de overeenkomst tussen HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland en de deelnemer 

betreft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De (bevoegde) rechter van de Rechtbank Zwolle – 

Lelystad, locatie Zwolle, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel 

samenhangen met de voornoemde overeenkomst. 
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Kids4Fun 
 

1. Algemeen 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van alsmede op alle 

verstrekte adviezen en/of mededelingen door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV  B.V. 

gevestigd te Grootebroek, hierna te noemen HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV. 

1.2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Onder de wederpartij zal in de 

onderhavige voorwaarden tevens worden verstaan: de begeleider, het gezinslid c.q. de verzorger van het 

kind dan wel de namens het kind meegekomen bezoeker(s). 

1.3. Het kind c.q. de groep  binnenspeeltuinen zal in het navolgende worden aangeduid als de klant. 

1.4. Het is mogelijk dat HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV naast deze algemene voorwaarden 

tevens andere huisregels hanteert die eveneens deel uitmaken van de overeenkomst. 

1.5. Behoudens de huisregels genoemd in het vorige lid van dit artikel, maken andersluidende voorwaarden 

alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat 

de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

1.7. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of 

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing 

ervan. 

1.8. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Mondelinge afspraken binden 

HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV eerst nadat deze schriftelijk door HappyDays Bowling 

Kartbaan West-Friesland BV zijn bevestigd, dan wel zodra HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV 

met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. 

1.9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de 

overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland 

BV bindend. 

 

2. De overeenkomst 

2.1. Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht  de  

binnenspeeltuin speeltuin te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij HappyDays Bowling Kartbaan 

West-Friesland BV te uiten. 

2.2. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV stelt  de  binnenspeeltuin aan de wederpartij en de klant ter 

beschikking. De wederpartij en de klant hebben het recht gebruik te maken van  in  de  binnenspeeltuin 

aanwezige sanitaire voorzieningen, het restaurant e.d.. 

2.3. Nadere gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de looptijd c.q. de duur van de overeenkomst, de 

grootte van de groep  binnenspeeltuin en eventuele specifieke afspraken, worden vastgelegd in de 

overeenkomst zelf. 

2.4. In verband met de duur van de overeenkomst zal duidelijk de begin- en einddatum c.q. de begin- en eindtijd 

worden vastgelegd. 

2.5. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen datum c.q. periode c.q. 

tijd. 

2.6. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is gerechtigd de overeenkomst, tussentijds en met 

onmiddellijke ingang op te zeggen, indien - ondanks voorafgaande waarschuwing - de klant zich niet houdt 

aan de verplichtingen, dan wel de wederpartij zich niet houdt aan de voor ieder geldende huisregels. In 

voornoemde situatie blijft de wederpartij de overeengekomen prijs verschuldigd, welke alsdan direct 

opeisbaar is. 

 

3. Aanbiedingen 

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV zijn 

vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een 

vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft HappyDays Bowling Kartbaan 

West-Friesland BV het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.2. Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
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4. Verplichtingen Van Happydays Bowling Kartbaan West-Friesland Bv 

4.1. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is verplicht om aan de wederpartij en de klant toegang te 

verlenen tot  de  binnenspeeltuin , tenzij er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen de 

wederpartij c.q. de klant enerzijds en HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV anderzijds, 

waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend herhaalde en/of ernstige overtreding van deze voorwaarden c.q. 

de huisregels, zulks ter beoordeling van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV, dat voortzetting 

van de overeenkomst niet langer van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV kan worden 

verwacht. 

4.2. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV draagt er zorg voor dat  de  binnenspeeltuin   voor zover 

van hem mag worden verwacht en mogelijk is - kindvriendelijk en in behoorlijke staat van onderhoud 

verkeert. 

4.3. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is verplicht om de sanitaire voorzieningen ter beschikking 

te stellen en de wederpartij c.q. de klant hiertoe toegang te verlenen. 

4.4. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter 

beschikking gestelde de  binnenspeeltuin speeltuin. 

4.5. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland is verplicht te zorgen voor deskundig personeel. In elk de  

binnenspeeltuin  dient HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV dan ook te zorgen voor de 

aanwezigheid van ten minste 1 personeelslid dat in het bezit is van een BHV-diploma. 

 

5. Verplichtingen Van De Klant/Wederpartij 

5.1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat de klant gedurende het gehele bezoek aan  de  binnenspeeltuin 

onder toezicht staat van een begeleider (volwassene). 

5.2. De wederpartij en de klant verplichten zich tot strikte naleving van de huisregels. Overtredingen door de klant 

gelden als overtredingen door de wederpartij zelf. 

5.3. De wederpartij en de klant zien erop toe dat  de  binnenspeeltuin  ordelijk en schoon blijft. Afval dient in de 

daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd. 

5.4. Gebreken aan (onderdelen van)  de  binnenspeeltuin  alsmede schade aan en verlies, diefstal beschadiging 

of vernieling van zaken dienen onverwijld aan HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV te worden 

gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. 

 

6. Betaling 

6.1. Betaling geschiedt contant of op de in de overeenkomst vastgelegde wijze. 

6.2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

 zal de wederpartij aan HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV een vertragingsrente 

verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten 

van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; 

 zal de wederpartij, na daartoe door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV te zijn gemaand, 

ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 1537; van de som van de hoofdsom 

en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00; 

 heeft HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV het recht, voor elke aan de wederpartij 

verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake 

administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. HappyDays Bowling Kartbaan West-

Friesland BV zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 

6.3. Ter keuze van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV kan, in voorgaande of daarmee 

overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot 

schadevergoeding. 

6.4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is HappyDays Bowling 

Kartbaan West-Friesland BV bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen 

op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt 

reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV het 

redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

6.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en 

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling 

uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.6. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële 

verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met 

de overeenkomst een aanvang te maken. 

 



Happy Days Bowling Kartbaan Centrum West-Friesland BV 

Algemene Voorwaarden Happy Days Bowling Kartcentrum West-Friesland BV. 2018 

 

 

7. Andere Toepasselijke Huisregels  

7.1. Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst wordt door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland 

BV een afschrift van de huisregels aan de wederpartij ter hand gesteld. 

7.2. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is verplicht de tekst van door hem gehanteerde andere 

huisregels op een voor ieder zichtbare plaats (in ieder geval bij de ingang) van  de  binnenspeeltuin  op te 

hangen. 

7.3. De wederpartij en de klant zullen zich tijdens de duur van de overeenkomst aan deze huisregels conformeren 

en de daarin vastgestelde regels strikt naleven. 

7.4. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar de huisregels 

te wijzigen, te laten vervallen of nieuwe op te nemen. 

 

8. Klachten En Klachtbehandeling 

8.1. De wederpartij zal zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van  de  binnenspeeltuin  bij 

HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV indienen. 

8.2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te 

vinden. 

8.3. Na het verlaten van  de  binnenspeeltuin  kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft HappyDays 

Bowling Kartbaan West-Friesland BV het recht te beslissen of en op welke wijze hij de klacht zal behandelen. 

8.4. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 

8.5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. De wederpartij en de klant verblijven geheel op eigen risico in  de  binnenspeeltuin. De wederpartij staat in en 

is aansprakelijk voor de gedragingen van de klant met betrekking tot het naleven van de overeenkomst, deze 

algemene voorwaarden en de huisregels. 

9.2. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming in zijn 

branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of 

andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste 

zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een 

zelfde beperking geldt ten aanzien van diens personeelsleden of andere derden die HappyDays Bowling 

Kartbaan West-Friesland BV inschakelt. Een en ander geldt ongeacht of de schade is c.q. wordt geleden 

door de wederpartij c.q. de klant. 

9.3. HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of 

nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling. 

9.4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van HappyDays 

Bowling Kartbaan West-Friesland BV - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de 

overeengekomen prijs. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. 

9.5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland 

BV nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de 

schade gedekt wordt door een door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV gesloten verzekering. 

9.6. De wederpartij verliest diens rechten jegens HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV, is 

aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV tegen iedere 

aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: 

 voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van HappyDays Bowling Kartbaan 

West-Friesland BV strijdig gebruik van de zaken door de wederpartij c.q. de klant; 

 voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij c.q. de klant niet conform de door het personeel 

van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV gegeven instructies en/of adviezen heeft 

gehandeld. 

10. Annuleren 

 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. 

B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.\ 

 Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon 

is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

10.1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV 

daarin toestemt. Bij een annulering binnen 48 uur na sluitingsdatum van de overeenkomst is de wederpartij 

aan HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV een vergoeding van ten minste € 12,00 verschuldigd, 

onverminderd het recht van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV de werkelijk geleden schade te 

vorderen. 
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10.2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart 

HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV ter zake. 

10.3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

 

11. Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid E.D. 

11.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij 

en HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat 

rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de 

wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door 

beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of 

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of 

bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

 

12. Overmacht  

12.1. In geval nakoming van datgene waartoe HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV krachtens de met 

de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet 

toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV, en/of aan de 

zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV 

ingeschakelde derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van 

HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV, is HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV 

gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens 

verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, 

zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de 

overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens HappyDays 

Bowling Kartbaan West-Friesland BV tot aan dat moment te voldoen. 

12.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden 

verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en 

uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van 

het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of 

andere voorvallen; en natuurverschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming 

plaatsvindt bij HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV, diens toeleveranciers of derden die door 

hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 

12.3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV in 

gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot 

(voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van 

de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan 

HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. 

 

13. Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechter 

13.1. Op de tussen HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV en de wederpartij gesloten overeenkomst is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen 

eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 

13.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat HappyDays 

Bowling Kartbaan West-Friesland BV de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de 

bevoegde rechter in de plaats waar HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV is gevestigd, tenzij de 

kantonrechter ter zake bevoegd is. 

13.3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

geldt dat binnen 1 (één) maand nadat HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV aan de wederpartij 

kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan 

maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. 

13.4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die 

gevestigd is buiten Nederland, is HappyDays Bowling Kartbaan West-Friesland BV gerechtigd te handelen 

conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de 

bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is van dit artikel of - naar zijn keuze 

- de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij 

gevestigd is. 
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PAINTBALL 
 

1. Deelname aan paintball staat vrij voor iedereen die minimaal 18 jaren oud is. In alle gevallen is de 

(aspirant)deelnemer en/of de perso(o)n(en) die over hem en/of haar het gezag uitoefenen ervoor verantwoordelijk 

dat aan paintball niet deelgenomen wordt door personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt hebben. 

2. Deelname aan het paintball geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich ervan bewust dat paintball risico’s met 

zich brengt en dat zich tijdens paintball ongevallen kunnen voordoen. De deelnemer accepteert deze risico’s. 

HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland sluit iedere (eigen) aansprakelijkheid voor schade als gevolg 

van deelname aan paintball dan wel het verblijf in HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland uit, ongeacht 

van welke aard en/of omvang de schade is. Deze uitsluitingsclausule ziet niet op schade die het gevolg is van 

opzet en/of bewuste roekeloosheid van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland en strekt tevens tot 

uitsluiting van iedere aansprakelijkheid, van welke aard en/of omvang dan ook, van werknemers van HappyDays 

Bowling Kartcentrum West-Friesland en eventuele hulppersonen. 

3. Het is deelnemers niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken - en/of die middelen te gebruiken waarvan 

redelijkerwijs bekend is dat ze het beoordelingsvermogen beïnvloeden - vóór of tijdens paintball. Medewerkers 

van HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland zijn gerechtigd de (aspirant)deelnemer te vragen naar 

dergelijk gebruik doch in alle gevallen is de (aspirant)deelnemer zelf ervoor verantwoordelijk dat hij of zij niet 

deelneemt aan het karten terwijl hij of zij voordien of tijdens paintball één of meer van de voornoemde middelen 

gebruikt heeft. 

4. Buiten de safetyzone,dient in het speelveld altijd en voortdurend het masker gedragen te worden. Deze mag 

tijdens het paintball nimmer afgezet worden! Indien aan paintball deelgenomen wordt zonder masker, bestaat een 

gerede kans op ernstig letsel, zoals blijvend oogletsel (blindheid). 

5. Bij het verlaten van het speelveld dient eerst en onmiddellijk het wapen beveiligd te worden (in hoesje en met de 

safetypal aan – niet op rood! -) Pas indien het wapen beveiligd is, kan het masker worden afgezet. 

6. In de safety zone dient het wapen uitsluitend beveiligd (in hoesje en met de safetypal op veilig – niet op rood! -) 

en met de loop naar beneden gedragen te worden. 

7. Het is niet toegestaan om in de lucht en/of over de grenzen/netten van het speelveld te schieten. 

8. Het is niet toegestaan om op een medespeler te schieten indien deze zich op tien meter of minder bevindt. In alle 

gevallen houdt de deelnemer er rekening mee dat niet op korte afstand op medespelers mag worden geschoten. 

9. Het is niet toegestaan met het wapen te gooien, de slaan of het wapen op de grond te leggen. Het wapen dient 

altijd op de aangegeven wijze gedragen te worden. 

10. Het is verboden de geboden faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze ter beschikking 

worden gesteld. 

11. In alle gevallen dienen de voorschriften en aanwijzingen van de marshall onmiddellijk opgevolgd te worden. 

12. Bij overtreding van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en overigens indien de marshall daartoe reden 

ziet, kunnen één of meer deelnemers worden uitgesloten van verdere deelname zonder dat de entreegelden 

terugbetaald worden. 

13. HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland heeft verzekeringen afgesloten die bepaalde risico’s van 

deelname aan paintball verzekeren. Evenwel zijn niet alle risico’s verzekerd. In alle gevallen waarin 

niettegenstaande het exoneratiebeding in art. 2 van deze algemene voorwaarden uiteindelijk HappyDays Bowling 

Kartcentrum West-Friesland toch zelf aansprakelijk is voor betaling van een schadevergoeding, bijvoorbeeld op 

last van een rechter, dan beperkt die schadeplichtigheid zich tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. 

14. Op al hetgeen de overeenkomst tussen HappyDays Bowling Kartcentrum West-Friesland en de deelnemer 

betreft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De (bevoegde) rechter van de Rechtbank Zwolle – 

Lelystad, locatie Zwolle, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel 

samenhangen met de voornoemde overeenkomst. 


