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kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat 
uiteraard ook “zij”. Voor aankoop drones en artikelen uit onze webwinkel zie onze 
Algemene Voorwaarden Webwinkel vanaf pagina 16. 
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Artikel 01. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide 
termen steeds de hiernavolgende betekenis: 

DroneLaps 

is een vennootschap onder firma (VOF) 
 
Postbus 31, 1616 ZG HOOGKARSPEL  
KvK nummer: 70180652  
BWT nummer: NL858177730B01 
E-mail: info@dronelaps.nl  
Telefoon / WhatsApp / Telegram: 06-13127164; 



 

3 
 

 

 

Algemene Voorwaarden 

deze Algemene Voorwaarden van DroneLaps; 

Dienst 

Drone activiteiten (Dronevliegen, Droneworkshop, Dronevliegles en Drone 
Tienerfeestjes) die door DroneLaps met een recreatieve, lichtgewicht van circa 30 tot 
100 gram wegende Drone wordt verricht; 

Intellectuele Eigendomsrechten 

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, 
octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede 
daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen; 

Opdrachtgever 

jij, de Opdrachtgever en wederpartij van DroneLaps bij de Overeenkomst; 

Overeenkomst 

de Overeenkomst van opdracht tussen DroneLaps en Opdrachtgever waarin de 
specificaties van de Diensten zijn opgenomen; 
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Partij(en) 

DroneLaps en/of Opdrachtgever; 
Klant en/of Bezoeker; 

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DroneLaps een Overeenkomst heeft 
afgesloten om gebruik te maken van de faciliteiten van DroneLaps, degene die een 
reservering heeft geplaatst bij DroneLaps of eenieder die de locatie van DroneLaps 
betreedt ongeacht of deze gebruik maakt van de faciliteiten van DroneLaps. 

Artikel 02. Toepasselijkheid 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen 
DroneLaps en Opdrachtgever en op elke tot stand gekomen overenkomst op 
afstand. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit 
redelijkwijs niet mogelijk is, zal DroneLaps voordat de Overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij 
DroneLaps in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever/Klant/Bezoeker 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking 
van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst 
van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever 
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Opdrachtgever op een 
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangeven waar van de Algemene Voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de 
Opdrachtgever langs electronische weg of andere wijze kosteloos zullen worden 
toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product of 
dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van 
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tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die 
voor hem het meest gunstige is. 

5. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien 
deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. 

6. Wanneer DroneLaps andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn 
deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten 
door deze andere partij. 

7. DroneLaps is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke 
wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de 
Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst. 

8. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken 
mits uitdrukkelijk akkoord van DroneLaps. 

Artikel 03. Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende 
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de Opdrachtgever 
mogelijk te maken. Als DroneLaps gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze een 
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of 
digitalen inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod 
binden DroneLaps niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatieve, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is 
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn 
verbonden. 
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Artikel 04. Totstandkoming overeenkomst 

1. Offertes en aanbiedingen van DroneLaps zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 
geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is 
opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen. 

2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan 
DroneLaps een opdracht verstrekt, is DroneLaps pas aan deze opdracht gebonden 
nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. 

3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht DroneLaps niet tot 
levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig 
deel van de prijs. 

4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor 
nabestellingen en/of nieuwe opdrachten. 

Artikel 05. De Dienst 

1. De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en DroneLaps komt tot stand op het 
moment dat een via mail of offerte een bevestiging aan de Opdrachtgever is 
gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Deze 
Overeenkomst komt tot stand via www.dronelaps.nl, e-mail of offerte. Op deze 
bevestiging wordt het bedrag en de betaalmethode vermeld. Bij niet tijdige 
betaling vervalt de reservering. 

2. DroneLaps verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij 
geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij 
Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen. 

3. DroneLaps zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld 
uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit 
vereist, heeft Drone Laps het recht om bepaalde werkzaamheden te doen 
uitvoeren door derden, ter beoordeling van Drone Laps. De toepasselijkheid van 
artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. 

4. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een 
overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een 
overeengekomen termijn als indicatief. 
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Artikel 06. Verplichtingen Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan DroneLaps alle noodzakelijke gegevens te 
verschaffen en medewerking te verlenen die DroneLaps nodig heeft om de 
Diensten te verrichten. DroneLaps mag de werkzaamheden opschorten zo lang 
Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. DroneLaps is 
nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het 
niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en 
medewerkingsplicht. 

Artikel 07. Wijziging door de opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst alleen wijzigen door dit schriftelijk of per 
mail aan DroneLaps te melden onder vermelding van de datum van het 
arrangement. De datum van de poststempel of datum inkomende mail  
geldt hierbij als wijzigingsmoment. 
 

2. Voor wijziging van de Overeenkomst is een in nader overleg te bepalen datum de 
Drone activiteit alsnog te volgen dit kan maximaal twee maal worden verschoven; 

a: bij melding tot 30 dagen voor de geplande Drone activiteit is dit kosteloos. 
 
b: bij annulering van 30 tot 14 dagen voor de geplande Drone activiteit ben je 
50% van het totale bedrag verschuldigd.  

 
c: bij melding van 14 tot 7 dagen voor de geplande Drone activiteit ben je 75% 
van het totale bedrag verschuldigd.  
 
d: bij melding van 7 dagen voor de geplande Drone activiteit ben je het 
volledige bedrag verschuldigd.  
 

2. Een vermeerdering van het aantal deelnemers dient 7 werkdagen voor de 
Drone activiteit schriftelijk of per mail aan DroneLaps te melden onder 
vermelding van de datum van het arrangement. Dronelaps kan niet garanderen 
dat deze extra reservering altijd mogelijk is. 

 
 
3. DroneLaps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever  

reeds gemaakte kosten indien een arrangement gewijzig wordt. 
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4. Indien de Opdrachtgever later dan de overeengekomen tijd arriveert op locatie 
dan wordt afgesproken eindtijd aangehouden ofwel in geval van beschikbaarheid 
van locatie langer afgehuurd. Deze extra kosten die DroneLaps maakt komen dan 
voor de Opdrachtgever. 

Artikel 08. Annulering door de opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst alleen annuleren door dit schriftelijk of 
per mail aan DroneLaps te melden onder vermelding van de datum van het 
arrangement. De datum van de poststempel of datum inkomende mail geldt hierbij 
als annulering. Desgewenst kan de Opdrachtgever een evenementenverzekering 
ter zake het organiseren arrangement afsluiten. Deze wordt aangeboden door 
verschillende verzekeringsmaatschappijen. 
 

2. Bij annulering door de Opdrachtgever dient hij in ieder geval het verschuldigde 
bedrag aan DroneLaps: 

  a: bij annulering meer dan 30 dagen voor de geplande datum van het Drone  
  activiteit  kosteloos. 

b: bij annulering van 30 tot 14 dagen voor de geplande Drone activiteit ben je 50% 
van het totale bedrag verschuldigd. De andere 50% krijg je, indien al betaald, 
teruggestort. 
 
c: bij annulering tussen 14 en 7  dagen voor de geplande Drone activitieit, ben je 75% 
van het totale bedrag verschuldigd. De andere 25% krijg je, indien al betaald, 
teruggestort. 
 
d: bij annulering binnen 7  dagen voor de geplande Drone activitieit, ben je het totale 
bedrag verschuldigd.  
 

e: bij collective inschrijving met meerdere personen geldt het volgende; 

Indien door wat voor reden dan ook een of meerdere personen de Drone 
activiteit niet kunnen volgen dan zal er door de Opdrachtgever gekeken worden 
naar andere deelnemers zodat het afgesproken aantal deelnemers gelijk blijft. 
Mocht er dan toch minder personen deelnemen dan geldt het verschuldigde 
bedrag zoals aangeven bij a,b,c of d. In de offerte zal een minimaal aantal 
deelnemers aangeven zijn mocht hierdoor minder dan het minimale deelnemers 
aanwezig zijn dan zal het minimale aantal deelnemers berekend worden. 
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3. De Opdrachtgever kan ook kiezen om de Drone activiteit op een andere  

datum te volgen; zie artikel 8, lid 2. 
 
4. DroneLaps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever 

reeds gemaakte kosten indien een arrangement geannuleerd wordt. 
 

Artikel 09. Wijziging door DroneLaps 

1. Door gewichtige omstandigheden kan DroneLaps genoodzaakt zien het 
aangeboden arrangement te wijzigen. DroneLaps verplicht zich in dat geval tot 
onmiddellijke kennisgeving aan de Opdrachtgever en verplicht zich de 
Opdrachtgever een alternatief aan te dienen het het specifieke karakter en de aard 
van het arrangement zoveel mogelijk intact laat. 

2. De Opdrachtgever kan de wijziging afwijzen indien het alternatief een wezenlijk 
ander karakter heeft dan het oorspronkelijke arrangement of de wijziging de 
opdrachtgever op andere wijze aanzienlijke nadeel heeft betrokken. 

3. De Opdrachtgever die de wijziging afwijst moet dit zo spoedig mogelijk aan 
DroneLaps melden. 

4. De Opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde 
gelden. 

Artikel 10. Annulering door DroneLaps 

1. DroneLaps heeft ten alle tijden het recht de Overeenkomst voor of op de datum van 
het arrangement op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die 
onoverzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, 
politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen e.d. of in 
geval van redenen in de bedrijfsvoering van DroneLaps zoals bijvoorbeeld 
technische problemen aan materiaal of ziekte van de uitvoerders of in geval van 
redenen gelegen bij derden. 

2. Het is DroneLaps toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te 
zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. DroneLaps is niet 
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gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als 
gevolg van een (tussentijdse) opzegging. 

3. DroneLaps is verplicht de Opdrachtgever onverwijld van de opzegging op de 
hoogte te stellen. 

4. Bij opzegging door DroneLaps voor of op de datum van het arrangement zoals 
bedoeld in artikel 9, lid 1 heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van 
de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien 
DroneLaps geen voor de Opdrachtgever gelijkwaardige arrangement ter 
vervanging heeft aangeboden. 

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst 

1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald. 

2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de 
andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf 
van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat. 

3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat 
moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de 
daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp 
zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan 
bewijzen dat DroneLaps in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. 
Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door DroneLaps zijn gefactureerd in 
verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en 
zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. 

4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de 
annulering en zal DroneLaps vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken 
van deze derden. 
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Artikel 12. Vergoeding en Betaling 

1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in 
Euro’s en worden vermeld zonder BTW en eventuele andere van overheidswege 
opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. DroneLaps is vrijgesteld van BTW. 

2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de 
factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en 
Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er 
niet tijdig betaald wordt. 

3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat 
er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij DroneLaps hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar 
standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de 
betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel 
van) een factuur niet op. 

4. DroneLaps is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. 
DroneLaps zal de Opdrachtgever ten minste twee maanden voorafgaand aan een 
tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien DroneLaps een 
tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst 
opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De 
Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen. 

5. DroneLaps is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het 
Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de 
Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen. 

6. Indien en voor zover tijdige betalingen achterwege blijft, is de Opdrachtgever in 
verzuim. Alle vorderingen zijn direct opeisbaar. 

7. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de 
inning van enige vordering op de Opdrachtgever, komen te zijnen laste. 
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Artikel 13. Tarieven en Prijzen 

1. Op verzoek van de Opdrachtgever brengt DroneLaps een offerte uit voor in overleg 
overeengekomen arrangement. De tarieven en prijzen die vermeld kunnen staan 
op www.dronelaps.nl zijn zonder BTW en eventuele locatiekosten en bevatten 
enkel de in het overeengekomen arrangement omschreven zaken. DroneLaps is 
vrijgesteld van BTW. 

2. DroneLaps maakt tijdens de uitvoering van het arrangement gebruik van zaken 
waarop verwijzingen naar en/of namen van diensten en producten die DroneLaps 
aanbiedt vermeld worden. In de mate van het mogelijke kan mits voorafgaandelijk 
overleg overeengekomen worden afgeweken. Deze afwijking kunnen meerkosten 
tot gevolg hebben zal worden verrekend bij de Opdrachtgever. 

Artikel 14. Handelingsbevoegdheid 

1. DroneLaps mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de 
Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat, vertegenwoordigingsbevoegd is. 

2. Voor jongeren < 16 jaar vragen wij een Akkoordverklaring. De minderjarige vallen 
te alle tijden onder de verantwoordelijk van hun ouders of wettelijke voogd. Deze 
verantwoordelijk strekt zich uit tot de eventuele schade die ontstaat bij het Drone 
vliegen. Om die reden wordt er gecontroleerd of zij toestemming hebben geven op 
de Akkoordverklaring. 

Artikel 15. Akkoordverklaring 

1. Voor jongeren < 16 jaar vragen wij een Akkoordverklaring. De minderjarige 
vallen te alle tijden onder de verantwoordelijk van hun ouders of wettelijke 
voogd. Deze verantwoordelijk strekt zich uit tot de eventuele schade die ontstaat 
bij het Drone vliegen. Om die reden wordt er gecontroleerd of zij toestemming 
hebben geven op de Akkoordverklaring. 

2. Ouders of wettelijke voogd dienen zelf te controleren of Drone aansprakelijk is 
gedekt op hun aansprakelijkheidsverzekering.  

3. Ouders of wettelijke voogd worden tijdens de aanmelding hierover geinformeerd 
en via een aparte bevestigingsmail wordt dit nogmaals aangeven. 
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Artikel. 16 Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die 
Opdrachtgever aan DroneLaps in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. 
Opdrachtgever verstrekt aan DroneLaps een wereldwijde, niet-exclusieve en 
sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij 
DroneLaps berusten, blijven bij DroneLaps. Indien en voor zover er bij de 
uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het 
resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten 
bij DroneLaps. 

3. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen 
onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, 
niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de 
Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

1. DroneLaps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg  
is van; 
a: overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de 
Deelnemer(s) of Bezoeker (s) tijdens of ten gevolge van het arrangement. 
b: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer zoals een 
ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen, overschatting van de 
eigen vermogen of het negeren van instructies. 
c: Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de 
Overeenkomst betrokken derden. 
d: Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van DroneLaps en die 
krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende 
normen niet in redelijkheid aan DroneLaps kunnen worden toegerekend. 

2. DroneLaps is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals 
winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige 
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soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of 
reputatie. 

3. Drone vliegen bij DroneLaps is recreatief.  Er wordt gevlogen met recreatieve 
Drones, circa 30 tot 100 gram en bij aanmelden van een activiteit zal er gevraagd 
worden om je aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). De 
Opdrachtgever dient zelf na te gaan of recreatief Drone vliegen verzekerd is op 
zijn aansprakelijkheidsverzekering. Mocht je geen aansprakelijkheids- 
verzekering hebben dan wordt je niet toegelaten voor onze activiteiten. Aan 
Jongeren < 16 jaar wordt een Akkoordverklaring gevraagd. De minderjarige 
vallen te alle tijden onder de verantwoordelijk van hun ouders of wettelijke 
voogd. Deze verantwoordelijk strekt zich uit tot de eventuele schade die ontstaat 
bij het Drone vliegen. Om die reden wordt er gecontroleerd of zij toestemming 
hebben geven op de Akkoordverklaring. 

4. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval 
van opzet/grove schuld is DroneLaps niet gehouden tot vergoedingen van enige 
schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel aan de 
zijde van Opdrachtgever bij derde. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan 
ook, zal nimmer het totale bedrag van de Overeenkomst overtreffen. 

5. Voor zover DroneLaps aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de 
Overeenkomst. 

6. DroneLaps zal zorg dragen voor correcte informatie op zijn website, er kunnen in 
echter geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij 
garanderen evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, 
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van onze 
website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade 
ontstaan, direct of indirect door bijvoorbeeld verlies van data-, betaling in welke 
vorm dan ook. 

7. Het betreden van de locatie en de activiteit van DroneLaps geschiedt op eigen 
risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich bewust in een omgeving 
waarin een verhoogd risico bestaat op schade of letsel. DroneLaps hanteert 
strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. De 
Bezoeker of de Opdrachtgever dient de aanwijzingen van een medewerker van 
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DroneLaps op te volgen. Als de Bezoeker of Opdrachtgever hier geen gehoor 
aangeeft dan heeft DroneLaps het recht om de Bezoeker te weigeren of toegang  
te ontzeggen. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of 
verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten van DroneLaps. 
 

8. DroneLaps aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of 
ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker tijdens onze activiteit. 

9. DroneLaps aanvaardt geen enkel verantwoordelijkheid voor folders, foto’s en 
andere voorlichtingsmateriaal voor zover derde uitgeven. Wij maken foto’s en 
video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende activiteiten. Deze zullen online geplaats worden. Natuurlijk 
gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Voor kinderfeestjes vragen wij 
toestemming op het aanmeldformulier. DroneLaps houdt zich aan de Europese 
wetgeving General Data Proctetion Regulation (GDPR). 

Artikel 18. Adres 

Kennisgeving kunnen wij alleen aan je doen als wij over de de juiste gegevens 
beschikken. Geef daarom bij verandering zoals je adres, telefoon of e-mail je juiste 
gegevens aan ons door. Dit kan via info@dronelaps.nl. 

Artikel 19. Klachten en Geschillen 

1. DroneLaps besteed uiterste aandacht aan zijn arrangementen. Het kan gebeuren 
dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. DroneLaps ziet ieder klacht of 
ontevredenheid als een kans om de dienstverlening te verbeteren.  

2. Indien de Opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering constateert dient hij 
dit zo spoedig mogelijk te melden bij DroneLaps, zodat er een passende oplossing 
aangeboden kan worden. Indien de klacht of ontevredenheid ter plaatse niet naar 
tevredenheid behandeld is kan deze binnen 14 dagen na afloop van het 
arrangement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij 
info@dronelaps.nl.  

Hoe dien je een klacht in? 
 Beschrijf zo precies mogelijk wat er is gebeurd en waarover u niet tevreden 

bent. 
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 Geef aan wat volgens jouw de beste oplossing is. 
 Vermeld je adresgegevens en telefoonnummer. 
 Stuur zo mogelijk kopieën van papieren of foto’s mee. 

3. DroneLaps zal binnen 3 dagen een reactie geven. Lukt dan niet (bijvoorbeeld    
omdat meer onderzoek nodig is) dan houden we je op de hoogte en laten wij 
weten wanneer je wel een reactie kunt verwachten. 

Artikel 20. Diversen 

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende 
rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van DroneLaps aan een derde 
over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of 
wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen 
dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel 
geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert. 

3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dronelaps 
gevestigd is. 
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Algemene Voorwaarden Webwinkel van DroneLaps 

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden Webwinkel zorgvuldig te lezen zodat 
je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen 
jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden Webwinkel aangeduid als de 
Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar 
“hij” staat uiteraard ook “zij”. 
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Artikel 01. Definities 

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters 
aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis: 
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  Algemene Voorwaarden Webwinkel 
  deze Algemene Voorwaarden Webwinkel van DroneLaps; 

  Product 
  een product die op de Website aangeboden wordt door DroneLaps; 

  Klant 
  de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst; 

  DroneLaps 
  is een vennootschap onder firma (VOF). 
   
  Melisse 22, 1616 TV HOOGKARSPEL 
  KvK onder nummer: 70180652  
  E-mail; info@dronelaps.nl  

WhatsApp 06-13127164 

  Overeenkomst 
  de overeenkomst tussen Klant en DroneLaps die via de Website wordt gesloten 

op grond waarvan de Klant het product bij DroneLaps koopt; 

  Product 
  een product dat op de Website aangeboden wordt door DroneLaps; 

  Bedenktijd 
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 

  Privacy Statement 
  de privacyverklaring van DroneLaps, die te vinden is op de Website; 

  Website 
  de website van DroneLaps, waarop het product wordt aangeboden; 

Artikel 02. Toepasselijkheid 

2. De Algemene Voorwaarden Webwinkel zijn van toepassing op elk Product van 
DroneLaps op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website 
tot stand gekomen Overeenkomst. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere 
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Voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. DroneLaps 
wijst deze uitdrukkelijk van de hand. 

3. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
Algemene Voorwaarden Webwinkel aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. 
Indien dit redelijkwijs niet mogelijk is, zal DroneLaps voordat de Overeenkomst 
op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden 
bij DroneLaps in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk 
kosteloos worden toegezonden. 

4. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in 
afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt 
gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden Webwinkel langs 
elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op 
zodanige wijze dat deze opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden 
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs 
electronische weg of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden Webwinkel tevens 
specifieke producten van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van 
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die 
voor hem het meest gunstige is. 

6. DroneLaps kan deze Algemene Voorwaarden Webwinkel altijd wijzigen en/of 
aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De 
meest actuele Algemene Voorwaarden Webwinkel zijn op de Website te vinden. 
Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene 
Voorwaarden Webwinkel kan Klant het product niet meer bestellen. 

Artikel 03. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

7. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met 
als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden Webwinkel. 
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8. DroneLaps is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het 
aanbod op de Website. 

Artikel 04. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 

9. DroneLaps garandeert dat informatie op de Website altijd correct, actueel en 
volledig is. 

Artikel 05. Prijs en betaling 

10. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de 
Website wordt weergegeven. 

11. BTW is NIET inbegrepen in de vermelde totaalprijs, DroneLaps is vrijgesteld van 
BTW. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende 
kosten, zoals verzend- en betalingskosten. 

12. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een 
wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de 
gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn 
geldt als fatale termijn. 

13. Als de Klant niet tijdig betaalt of DroneLaps niet in staat is het verschuldigde 
bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de 
betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of DroneLaps een 
nadere aanmaning stuurt. 

14. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan 
Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door DroneLaps 
gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel 
buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

Artikel 06. Levering 

15. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief 
en gelden niet als een fatale termijn. 
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Artikel 07. Privacy 

16. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden 
(persoons)gegevens aan DroneLaps verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen 
conform de Privacy Statement van DroneLaps en de toepasselijke wet- en 
regelgeving worden verwerkt. 

Artikel 08. Bedenktijd  

17. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product na 
aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder 
opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van 
toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken 
door het modelformulier voor ontbinding zoals door DroneLaps verstrekt en het 
geleverde Product terug te sturen naar DroneLaps. De kosten van retourzending 
komen voor rekening van de Klant. 

18. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde 
Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen 
terug te sturen. 

19. Ingeval van ontbinding zal DroneLaps het door de Klant op grond van de 
Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring 
tot ontbinding terugbetalen. DroneLaps is gerechtigd de waardevermindering 
van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor 
zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat 
verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het 
Product vast te stellen. 

 

 

 

20. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard 
verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de 
standaardverzending door DroneLaps terugbetaald. 
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Artikel 09. Verlichting van de klant tijdens Bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken (en dus niet vliegen) om de 
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt 
hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij 
dat in een winkel zou mogen doen. 
 

2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die 
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die het gevolg is van 
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

 
3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als 

DroneLaps hem niet voor of bij het afsluiten van de Overeenkomst alle wettelijk 
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 10. Uitoefening van het herroeppingsrecht door de klant 
 
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meld hij dit binnen de 
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping. 

De klant zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgende op de in 
lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug of overhandigt aan (een 
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden 
het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elke geval in acht 
genomen als hij het product terug zendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoeren, in orginele staat en 
verpakking. Conform de door DroneLaps verstrekte instructies. 

Het riscio en bewijslast voor de juist en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht 
ligt bij de consument. 

Artikel 11. Levering en uitvoering 

1. DroneLaps zal de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen to verlening van diensten. 
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2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan DroneLaps heeft 
kenbaar gemaakt. 
 

3. Met inachtneming van hetgeen in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden 
Webwinkel is vermeld zal Dronelaps geaccpeteerde bestellingen met bekwame 
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij andere 
leveringstermijnen is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij een bestelling 
geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval recht om de Overeenkomst 
zonder kosten te ontbinden. 
 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal DroneLaps het bedrag dat de Klant 
betaald heeft terug betalen. 
 

5. Het riscio van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 
DroneLaps tot het moment van bezorging aan de Klant. 

Artikel 12. Conformiteit 

21. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal DroneLaps kosteloos 
en binnen een redelijke termijn naar keuze van DroneLaps het Product 
herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog 
leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van DroneLaps gevergd kan worden, 
zal DroneLaps het Product vervangen. 

22. Indien DroneLaps niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is 
Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. DroneLaps zal 
de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft 
gemaakt, vergoeden. 

23. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet 
mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend 
was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van 
het gekochte product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet. 
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Artikel 13. Aansprakelijkheid 

24. DroneLaps is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals 
winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige 
soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of 
reputatie. 

25. Voor zover DroneLaps aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal de prijs van het product. 

Artikel 14. Adres 

1. Kennisgeving kunnen wij alleen aan je doen als wij over de de juiste gegevens 
beschikken. Geef daarom bij verandering zoals je adres, telefoon of e-mail je 
juiste gegevens aan ons door. Dit kan via info@dronelaps.nl. 

Artikel 15. Klachten en Geschillen 

1. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. DroneLaps ziet 
ieder klacht of ontevredenheid als een kans om de dienstverlening te verbeteren. 
 

2. Indien je een tekortkoming constateert dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden 
bij DroneLaps, zodat er een passende oplossing aangeboden kan worden. 
 

3. Indien de klacht of ontevredenheid ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld 
is kan deze schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij info@dronelaps.nl. 
Hoe dien je een klacht in? 

 Beschrijf zo precies mogelijk wat er is gebeurd en waarover je niet 
tevreden bent. 

 Geef aan wat volgens jou de beste oplossing is. 
 Vermeld je adresgegevens en telefoonnummer. 
 Stuur zo mogelijk kopieën van papieren of foto’s mee. 

 
4. DroneLaps zal binnen 3 dagen een reactie geven. Lukt dan niet (bijvoorbeeld    

omdat meer onderzoek nodig is) dan houden we je op de hoogte en laten wij 
weten wanneer je wel een reactie kan verwachten. 
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Artikel 16. Diversen 

26. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende 
rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van DroneLaps aan een derde 
over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

27. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of 
wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen 
dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel 
geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert. 

28. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dronelaps 
gevestigd is. 
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