
ALGEMENE VOORWAARDEN VLIEGBREVET- EN KUNSTVLIEGOPLEIDINGEN WINGS OVER HOLLAND BV 

 
 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, de gebruiker van 
deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Lelystad, 
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 
58490256. 

2. Cursist: de feitelijke deelnemer aan de Opleiding (met wie 
Wings over Holland een Overeenkomst heeft gesloten of 
beoogt te sluiten), dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die 
de Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten ten 
behoeve van één of meer feitelijke deelnemers aan de 
Opleiding. 

3. Consument: de Cursist als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 

4. Overeenkomst: de tussen Wings over Holland en de Cursist tot 
stand gekomen overeenkomst, waarmee Wings over Holland 
zich verbindt tot het aanbieden en verzorgen van Opleidingen 
en trainingen. 

5. Opleiding: elke in het kader van de Overeenkomst door Wings 
over Holland aan te bieden en te verzorgen opleiding of 
training. 

6. Toestel: het vliegtuig waarmee uitvoering wordt gegeven aan 
een praktijkles. 

7. Inschrijfformulier: het door Wings over Holland aan de Cursist 
verstrekte formulier, welk formulier door de Cursist wordt 
ondertekend en specificeert tot welke verplichtingen partijen 
zich jegens elkaar hebben verbonden.    

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk 
aanbod van Wings over Holland en iedere tot stand gekomen 
Overeenkomst. 

2. De natuurlijke of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat 
ten behoeve van een derde (feitelijke deelnemer aan de 
Opleiding), is gehouden de verplichtingen die voor die derde uit 
de Overeenkomst voortvloeien, aan hem op te leggen. Die 
natuurlijke of rechtspersoon is in elk geval jegens Wings over 
Holland aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 
van deze derde.  

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende 
voorwaarden van de Cursist wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan 
uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde 
op het Inschrijfformulier afwijkt van het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden, geldt het bepaalde op het 
Inschrijfformulier. 

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 
bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen 
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in 
onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling 
te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE 
                        OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Wings over Holland is vrijblijvend en onder 
voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van aangeboden 
Opleidingen. 

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Wings 
over Holland niet. 

3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Cursist onjuist of 
onvolledig verstrekte gegevens, kan de Cursist geen rechten 
ontlenen. 

4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het 
Inschrijfformulier door de Cursist volledig is ingevuld, door hem 
is ondertekend en in het bezit van Wings over Holland is 
gesteld. 

5. Voordat de Overeenkomst tot stand komt, kan Wings over 
Holland verlangen dat de Cursist, naast een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs van de Cursist, eventueel bestaande 
brevetgegevens en relevante medische verklaringen overlegt.  

ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN 
         VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden 
Opleidingen verzorgt op locatie van Wings over Holland. De 
Cursist dient zich op de overeengekomen lesdagen tijdig te 
melden op locatie van Wings over Holland. 

2. Wings over Holland is gerechtigd het Toestel of toesteltype, 
aangewezen voor de praktijkopleiding, te vervangen door een 
ander Toestel c.q. ander toesteltype, indien de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

3. Bij praktijklessen blijft het Toestel te allen tijde uitsluitend onder 
de operationele controle van Wings over Holland. Deze controle 
kan op elk gewenst moment en op elke gewenste wijze worden 
uitgeoefend. 

4. Bij praktijklessen heeft de gezagvoerder van het Toestel 
volledige beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de uitvoering 
van de vlucht, met inbegrip van door de Cursist mee te nemen 
zaken en plaatsen waar landingen worden uitgevoerd. De 
Cursist zal deze beslissingen zonder meer hebben te 
aanvaarden. Voorts is de Cursist onderworpen aan de 
aanwijzigen en bevelen van de gezagvoerder van het Toestel. 

5. Indien voor het volgen van de Opleiding bijzondere 
voorwaarden bestaan, zoals het reeds hebben gevolgd van 
vooropleidingen of –trainingen en/of het reeds hebben behaald 
van een brevet of andersoortig certificaat, staat de Cursist 
ervoor in dat hij beschikt over alle benodigde competenties en 
toelatingseisen om deel te mogen nemen aan de 
desbetreffende Opleiding.  

6. De Cursist staat er voor in dat hij alle voor het volgen van de 
Opleiding relevante gegevens, zoals persoonlijke 
omstandigheden van de Cursist, tijdig aan Wings over Holland 
verstrekt, waaronder begrepen alle na het aangaan van de 

Overeenkomst intredende omstandigheden die redelijkerwijs 
van invloed zijn op het volgen van de Opleiding. 

ARTIKEL 5. |  ANNULERINGSVOORWAARDEN 

1. Indien de Cursist de Overeenkomst tussentijds ontbindt, dient 
hij de door Wings over Holland reeds gemaakte kosten, 
alsmede een nader vast te stellen redelijk deel van de 
overeengekomen prijs te vergoeden, waarbij ten aanzien van 
het laatste rekening wordt gehouden met de door Wings over 
Holland reeds verleende diensten, het voordeel dat de Cursist 
daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is 
geëindigd. Wings over Holland heeft slechts recht op 
voldoening van de volledige overeengekomen prijs indien 
voldoening daarvan, gelet op alle omstandigheden van het 
geval, redelijk is. 

2. Wings over Holland is gerechtigd ten aanzien van de Cursist 
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf af te 
wijken van het bepaalde in lid 1, door bij of binnen een redelijke 
termijn na de annulering te vorderen dat die Cursist bij 
tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst, de volledige 
overeengekomen prijs verschuldigd blijft. 

3. Annulering of opzegging door de Cursist dient schriftelijk te 
geschieden. 

4. De Cursist blijft in elk geval de volledige overeengekomen prijs 
van een lesdag verschuldigd indien de Cursist zonder 
voorafgaande aankondiging niet verschijnt op het 
overeengekomen tijdstip voor uitvoering daarvan. 

ARTIKEL 6. |  ANNULERING DOOR WINGS OVER HOLLAND 

1. Wings over Holland spant zich in een geplande lesdag 
doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht 
besluiten een afspraak af te gelasten. Wings over Holland 
streeft ernaar de Cursist uiterlijk 24 uur vóór de lesdag in kennis 
te stellen van de afgelasting.  

2. De Cursist kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige 
restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij 
de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is en 
geen alternatieve datum voor de lesdag kan worden 
vastgesteld.  

3. In geval van een afgelasting wordt in overleg met de Cursist 
een alternatieve datum overeengekomen. Aan het vaststellen 
van een alternatieve lesdag kan de Cursist zich niet op 
onredelijke gronden onthouden.   

4. Wings over Holland kan bij groepslessen niet garanderen dat 
op die datum de groepssamenstelling gelijk is aan die van 
eerder gerealiseerde of geplande lesdagen. 

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is bevoegd de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat 
rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te 
ontbinden, indien de Cursist zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel 
na het sluiten van de Overeenkomst Wings over Holland ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat de Cursist zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal 
nakomen. 

2. Indien de Cursist in staat van faillissement verkeert, surseance 
van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen 
is gelegd of in gevallen waarin de Cursist anderszins niet 
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wings over 
Holland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te ontbinden, tenzij de Cursist deugdelijke zekerheid voor de 
betaling stelt. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk 
is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet 
van hem kan worden gevergd. 

4. Alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de 
Overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade 
komen voor rekening van de Cursist. 

5. De Cursist maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Wings over Holland, 
op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en 
ontbindingsrecht.  

6. Indien Wings over Holland de Overeenkomst op grond van dit 
artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Cursist terstond 
opeisbaar. 

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is gerechtigd de Overeenkomst op te 
schorten indien hij op grond van overmacht verhinderd is 
tijdelijk verder uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien 
Wings over Holland op grond van overmacht in de blijvende 
onmogelijkheid verkeert de Overeenkomst verder na te komen. 

3. Wings over Holland doet van de overmachtsituatie zo spoedig 
mogelijk mededeling aan de Cursist. 

4. Van overmacht is sprake indien Wings over Holland, als gevolg 
van een omstandigheid die hem krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan 
worden toegerekend, verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst (tijdig) na te komen. 

5. Een geldig beroep op overmacht biedt de Cursist nimmer een 
grond voor aanspraak op enige vorm van schadevergoeding. 

6. Voor reeds geleverde prestaties is de Cursist, ook in geval van 
overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Het Inschrijfformulier vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke 
opgave van de prijsfactoren. Afhankelijk van wat is 
overeengekomen, geschieden betalingen per les, dan wel in 
termijnen. 

2. Wings over Holland is steeds gerechtigd volledige of 
gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen lesgelden 
te vorderen. 

3. Examengelden dienen vóór aanvang van het examen te zijn 
voldaan, bij gebreke waarvan de Cursist toegang tot het 
examen kan worden ontzegd. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door 
Wings over Holland voorgeschreven wijze. 

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling 
van de Cursist zijn de vorderingen op de Cursist terstond 
opeisbaar.  

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van 
de Cursist van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim 
intreedt, is de Cursist over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een 
maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van 
de vorige zin is de Consument in plaats van de daar bedoelde 
contractuele rente, de ten tijde van zijn betalingsverzuim 
geldende wettelijke rente verschuldigd.  

7. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde 
bedragen, ten aanzien waarvan de Cursist in verzuim is, komen 
voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk 
gebruikelijk is, momenteel volgens de Wet Incassokosten.  

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wings over 
Holland, draagt Wings over Holland geen aansprakelijkheid 
voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst door de Cursist wordt geleden. In het bijzonder 
is Wings over Holland niet aansprakelijk voor schade als 
bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze 
algemene voorwaarden. 

2. Wings over Holland voert de Overeenkomst uit naar beste 
inzicht en vermogen. Wings over Holland verbindt zich echter 
uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of 
onvoldoende behalen van de resultaten die de Cursist met het 
volgen van de Opleiding beoogde te behalen. Voorts zal Wings 
over Holland zijn diensten naar beste inzicht verlenen en 
daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem mag 
worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt omdat de 
Cursist aan Wings over Holland onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt, is Wings over Holland voor de 
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.  

3. Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale 
termijnen. Het verzuim van Wings over Holland treedt niet 
eerder in dan nadat de Cursist Wings over Holland schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld, waarbij de Cursist een redelijke termijn 
stelt waarbinnen Wings over Holland de Overeenkomst alsnog 
kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de 
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

4. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend 
directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe 
schade wordt uitsluitend verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 
en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin 
van deze voorwaarden voor vergoeding in 
aanmerking komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van Wings over Holland aan de 
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover 
deze aan Wings over Holland toegerekend kunnen 
worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Cursist 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.  

5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 
verdergaande aansprakelijkheid van Wings over Holland mocht 
bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie 
maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat 
gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. 

6. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag 
dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Wings over 
Holland wordt uitgekeerd.  

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 
Wings over Holland één jaar. 

8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid 
van Wings over Holland, zal de Cursist Wings over Holland 
vrijwaren van alle aanspraken van derden (waaronder hen ten 
behoeve van wie de Overeenkomst is gesloten), uit welken 
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of 
interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de 
Overeenkomst door Wings over Holland. 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen 
verplicht zich in te spannen om het geschil in onderling overleg 
te beslechten. 

3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter 
binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wings 
over Holland bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds 
bepalend voor de uitleg daarvan. 

 



ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN WINGS OVER HOLLAND BV 

 
 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, statutair gevestigd 

te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-

nummer 58490256. 

2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wings over 

Holland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tussen de Huurder en Wings over Holland 

tot stand gekomen huurovereenkomst ter zake van de huur van 

een Toestel. 

4. Toestel: de zaak die in het kader van de Overeenkomst door 

Wings over Holland aan de Huurder ter beschikking wordt 

gesteld, inclusief alle meegeleverde toebehoren.  

5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als 

communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk 

aanbod van Wings over Holland en iedere tot stand gekomen 

Overeenkomst tussen Wings over Holland en de Huurder. 

2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of 

andersluidende voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

3. Van het bepaalde in deze algemene verhuurvoorwaarden kan 

uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Het bepaalde in wat 

partijen eventueel afzonderlijk Schriftelijk overeenkomen, 

prevaleert boven het bepaalde in deze algemene 

verhuurvoorwaarden. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 

bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen 

onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in 

onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling 

te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Wings over Holland is vrijblijvend. Wings over 

Holland behoudt zich het recht voor het aangaan van een 

Overeenkomst, zonder opgave van redenen af te wijzen. 

2. Aan een aanbod dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan 

de Huurder geen rechten ontlenen. 

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wings over Holland 

niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen 

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Aan het sluiten van de Overeenkomst kan Wings over Holland 

bijzondere voorwaarden verbinden. In elk geval zal de Huurder, 

op verzoek van Wings over Holland, aan hem tonen: een geldig 

vliegbrevet, een geldige medische goedkeuring en een geldig 

legitimatiebewijs van de Huurder.  

6. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

De Overeenkomst wordt in elk geval geacht tot stand te zijn 

gekomen op het moment dat de Huurder, met medewerking van 

Wings over Holland, de feitelijke beschikking over het Toestel 

verkrijgt.  

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

1. De terbeschikkingstelling van het Toestel aan de andere partij, 

zowel bij aanvang als na afloop van de Overeenkomst, geschiedt 

op locatie van Wings over Holland en wel bij de daarvoor, door 

Wings over Holland, aangewezen hangaar. 

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De 

Huurder dient het Toestel uiterlijk op het daartoe 

overeengekomen tijdstip weer ter beschikking te stellen van 

Wings over Holland. Verlenging van de Overeenkomst is 

uitsluitend mogelijk na daaraan voorafgaande instemming van 

Wings over Holland en uitsluitend voor een daarbij nader vast te 

stellen bepaalde tijd. 

3. De Huurder verklaart het Toestel in de staat te hebben 

ontvangen als waarin het Toestel hem ter beschikking is gesteld. 

Bij aanvang van de huur dient de Huurder het Toestel te 

onderzoeken op zichtbare gebreken, waarvan hij in een 

voorkomend geval onverwijld mededeling doet aan Wings over 

Holland. Behoudens tegenbewijs wordt geacht dat zichtbare 

gebreken aan het Toestel zijn ontstaan gedurende de periode 

dat het Toestel ter beschikking van de Huurder stond, tenzij de 

Huurder conform de tweede zin van dit lid bij Wings over 

Holland ter zake heeft gereclameerd.  

4. Voorts dient de Huurder te onderzoeken of het brandstofpijl van 

het Toestel toereikend is. Indien het brandstofpijl naar het 

oordeel van de Huurder ontoereikend is, dient hij op locatie van 

Wings over Holland zelfstandig zorg te dragen voor het bijvullen 

daarvan. Elke aansprakelijkheid van Wings over Holland ter zake 

is uitgesloten. 

5. Het Toestel blijft eigendom van Wings over Holland. Het is de 

Huurder niet toegestaan het Toestel te vervreemden, te 

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

6. De Huurder is niet gerechtigd voor de uitvoering van onderhoud, 

(de)montage, controle of reparatie van/aan het Toestel derden 

in te schakelen of hiertoe zelf over te gaan. Deze 

werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd door 

Wings over Holland of een door Wings over Holland aangewezen 

derde. 

ARTIKEL 5. |  VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER 

1. De Huurder zal als een goed Huurder voor het Toestel 

zorgdragen. De Huurder dient het Toestel, gedurende de 

periode dat het Toestel hem ter beschikking staat, in dezelfde 

staat te houden als waarin het Toestel aan hem is geleverd. 

2. De Huurder is gehouden het Toestel uitsluitend te gebruiken 

overeenkomstig de aard en de bestemming daarvan. Voorts 

dient de Huurder het Toestel te gebruiken overeenkomstig de 

door of vanwege Wings over Holland verstrekte aanwijzingen 

c.q. gebruiksvoorschriften.  

3. Het is de Huurder, zonder voorafgaande Schriftelijke 

toestemming van Wings over Holland, niet toegestaan het 

Toestel onder te verhuren. Gehele of gedeeltelijke afstand of 

overdracht van gebruik van het Toestel om niet of onder 

bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. 

Onverminderd het bepaalde in de vorige twee zinnen, draagt de 

Huurder in de verhouding tot Wings over Holland in elk geval de 

verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) 

aan wie de Huurder de feitelijke macht over het Toestel geheel 

of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben 

overgedragen of overgelaten. 

4. De Huurder dient het Toestel dusdanig te gebruiken dat het 

risico op beschadiging van het Toestel wordt vermeden. Indien 

zich ten aanzien van het Toestel een gebrek openbaart, dient de 

Huurder hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan 

Wings over Holland.  

5. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren 

gaan van het Toestel dient na ontdekking daarvan onverwijld 

aan Wings over Holland te worden medegedeeld. 

6. Totdat het Toestel na afloop van de huur feitelijk ter 

beschikking is gesteld van Wings over Holland, komt alle risico 

van verlies en beschadiging van het Toestel voor rekening van 

de Huurder. 

7. Wings over Holland is steeds gerechtigd in overleg controle op 

het onderhoud van Toestel uit te (doen) oefenen. 

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is bevoegd de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat 

rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te 

ontbinden, indien de Huurder de verplichtingen uit de 

Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel 

na het sluiten van de Overeenkomst Wings over Holland ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen 

dat de Huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Indien de Huurder in staat van faillissement verkeert, surseance 

van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig 

beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de 

Huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan 

beschikken, is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval dient de 

Huurder de eventueel beslagleggende derde mededeling te doen 

van het feit dat het Toestel eigendom is van Wings over Holland. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst te 

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of 

ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van 

Wings over Holland kan worden gevergd. 

4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de 

Overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen 

voor rekening van de Huurder. 

5. De Huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 

schadevergoeding in verband met het door Wings over Holland 

op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en 

ontbindingsrecht.  

6. Indien Wings over Holland de Overeenkomst op grond van dit 

artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Huurder terstond 

opeisbaar en is Wings over Holland bevoegd het Toestel 

onmiddellijk terug te vorderen. De eventuele kosten van 

terughalen van het Toestel door Wings over Holland, komen 

voor rekening van de Huurder. 

ARTIKEL 7. |  UITOEFENING EIGENDOMSRECHT BIJ EINDE OVEREENKOMST 

De Huurder is na afloop van de overeengekomen huurtermijn, 

dan wel op het moment dat de Overeenkomst op andere 

gronden is geëindigd, behoudens overmacht, verplicht het 

Toestel weer ter beschikking van Wings over Holland te stellen, 

bij gebreke waarvan de Huurder een direct opeisbare en niet 

voor compensatie of opschorting vatbare boete van € 500,- per 

dag aan Wings over Holland is verschuldigd, welke boete 

verschuldigd is door enkele feit van de overtreding zonder dat 

daartoe nadere sommatie is vereist en onverminderd de overige 

aan Wings over Holland toekomende rechten, waaronder zijn 

recht volledig schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is gerechtigd de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van 

overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de 

Overeenkomst, zonder dat de Huurder aanspraak maakt op 

enige vorm van schadevergoeding. Wings over Holland doet van 

de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de 

Huurder. 

2. Voor reeds geleverde prestaties is de Huurder, ook in geval van 

overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd. 

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. De Huurder is gedurende de huurtermijn een vaste prijs per uur 

verschuldigd. Tenzij anders is vermeld, zijn bij dit uurtarief 

inbegrepen de brandstofkosten en BTW. 

2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief landingsgelden, 

brandstoftoeslagen, luchthaven- en luchtruimbelastingen. Deze 

kosten komen voor rekening van de Huurder. 

3. Indien de looptijd van de Overeenkomst langer dan een jaar 

bedraagt, is Wings over Holland gerechtigd de overeengekomen 

huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van het 

consumentenprijsindexcijfer van het CBS. 

4. Wings over Holland is te allen tijde gerechtigd prijsstijgingen als 

gevolg van veranderingen in heffingen van overheidswege door 

te berekenen aan de Huurder. 

5. De door de Huurder verschuldigde prijs wordt na afloop van de 

huur, op basis van nacalculatie berekend. Betalingen geschieden 

à contant, middels pinbetaling, dan wel overboeking. In geval 

van overboeking dient betaling te geschieden binnen 14 dagen 

na factuurdatum, op de door Wings over Holland 

voorgeschreven wijze.  

6. Indien naar het oordeel van Wings over Holland gegronde vrees 

bestaat dat de Huurder tekort zal schieten in de nakoming van 

zijn betalingsverplichtingen, is Wings over Holland, in afwijking 

van het vorige lid, gerechtigd te vorderen dat de Huurder 

deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. 

7. In geval de Huurder in staat van faillissement verkeert, 

surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is 

verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen 

waarin de Huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen 

kan beschikken, zijn de vorderingen op de Huurder onmiddellijk 

opeisbaar.  

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van 

de Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim 

intreedt, is de Huurder over het opeisbare bedrag een rente 

verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een 

maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van 

de vorige zin is de huurder die niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf, in plaats van de daar bedoelde 

contractuele rente, de ten tijde van zijn betalingsverzuim 

geldende wettelijke rente verschuldigd. 

9. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de Huurder 

verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De 

buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet 

Incassokosten. 

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER 

1. De Huurder is aansprakelijk voor alle gedurende de huur aan het 

Toestel ontstane schade, waaronder mede begrepen is schade 

door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding 

van het Toestel. 

2. Indien het Toestel, behoudens normale slijtage, in een mindere 

staat door de Huurder wordt teruggeleverd dan waarin het bij 

aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de Huurder, 

is de Huurder aansprakelijk voor alle door Wings over Holland 

gemaakte reparatiekosten, onverminderd het recht van Wings 

over Holland om huurderving te vorderen. 

3. De Huurder vrijwaart Wings over Holland van alle aanspraken 

van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met 

het gebruik van het Toestel. De Huurder is verplicht alle 

redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te 

vergoeden. 

4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering 

van het Toestel is de Huurder verplicht de dagwaarde van het 

Toestel te vergoeden, onverminderd de overige aan Wings over 

Holland toekomende wettelijke rechten. 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID VAN WINGS OVER HOLLAND 

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wings over 

Holland, draagt Wings over Holland geen aansprakelijkheid voor 

schade als gevolg van het gebruik van het Toestel, waaronder 

mede begrepen schade door dood of lichamelijk letsel. 

2. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor indirecte 

schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als 

gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit 

artikel toch aansprakelijkheid van Wings over Holland bestaat, 

komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 

betrekking heeft op schade die in de zin van deze 

voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 

gebrekkige prestatie van Wings over Holland aan de 

Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover 

deze aan Wings over Holland toegerekend kunnen 

worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 

beperking van schade, voor zover de Huurder 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van de directe schade als bedoeld in deze 

voorwaarden. 

3. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 

verdergaande aansprakelijkheid van Wings over Holland mocht 

bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie 

maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat 

gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. In afwijking van de vorige zin is de 

aansprakelijkheid van Wings over Holland beperkt tot drie maal 

de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de 

Overeenkomst, indien de Overeenkomst een langere 

doorlooptijd heeft dan zes maanden. 

4. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag 

dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel 

afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Wings over 

Holland wordt uitgekeerd. 

5. Alle vorderingen en verweren jegens Wings over Holland 

verjaren door verloop van één jaar. 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende 

rechtsverhoudingen tussen de Huurder en Wings over Holland is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht 

zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg 

te beslechten. 

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de 

bevoegde rechter binnen het arrondissement van de 

vestigingsplaats van Wings over Holland aangewezen om van 

geschillen kennis te nemen.  

4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend 

voor de uitleg daarvan. 

 



ALGEMENE VOORWAARDEN STALLING EN ONDERHOUD WINGS OVER HOLLAND BV 

 
 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, de gebruiker van deze algemene 
voorwaarden, statutair gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het 
Handelsregister onder KvK-nummer 58490256. 

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wings over 
Holland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tussen Wings over Holland en de Opdrachtgever tot 
stand gekomen overeenkomst, waarmee Wings over Holland zich heeft 
verbonden tot Stalling en/of Onderhoud. 

4. Stalling: de in het kader van de Overeenkomst door Wings over Holland te 
verzorgen opslag van Toestellen. 

5. Onderhoud: de in het kader van de Overeenkomst door Wings over Holland te 
verrichten Onderhoudswerkzaamheden aan Toestellen. 

6. Toestel: de zaak van de Opdrachtgever waarop het Onderhoud c.q. de Stalling 
betrekking heeft.  

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per 
e-mail. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wings 
over Holland en iedere tussen de Opdrachtgever en Wings over Holland tot 
stand gekomen Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden vervangen alle 
reeds eerder tussen partijen gemaakte afspraken, voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 

2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk 
worden afgeweken. Afzonderlijke afspraken die tussen partijen uitdrukkelijk en 
Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleren boven het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de 
geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn 
partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende 
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
genomen. 

ARTIKEL 3. |  HET AANBOD 

1. Elk aanbod van Wings over Holland is vrijblijvend. Wings over Holland is 
nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. 

2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of 
onvolledig verstrekte gegevens, of aan een aanbod dat een kennelijke fout of 
vergissing bevat, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wings over Holland niet tot de 

nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel 
van de opgegeven prijs. 

5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst namens of voor rekening van een 
andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij - door het sluiten van de 
Overeenkomst - daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze 
(rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen. 

ARTIKEL 4. |  STALLING 

1. De Overeenkomst ter zake van Stalling komt tot stand op het moment dat de 
opdracht door Wings over Holland is bevestigd. In afwijking van de eerste zin 
komt de Overeenkomst pas door ondertekening tot stand indien zulks uit het 
aanbod blijkt.  

2. De Overeenkomst ter zake van Stalling omvat uitsluitend de opslag van het 
Toestel. Aanvullende dienstverlening, zoals Onderhoud en reparatie maakt 
uitsluitend deel uit van de Overeenkomst indien en voor zover zulks 
uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. Op 
onderhoudswerkzaamheden zijn de in deze algemene voorwaarden 
opgenomen bepalingen met betrekking tot Onderhoud van overeenkomstige 
toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. 

3. De Stalling van het Toestel vindt plaats op locatie van Wings over Holland en 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarstelling van 
het Toestel op locatie van Wings over Holland, bij gebreke waarvan de 
overeengekomen prijs voor de betreffende periode dat het Toestel niet is 
gestald, verschuldigd blijft.  

5. De Overeenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van 
een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van 
de maand. 

6. De Opdrachtgever heeft steeds toegang tot de opslaglocatie en kan het 
Toestel te allen tijde (doen) afhalen, doch uitsluitend op een tussen partijen 
nader overeen te komen moment. Indien geen voorafgaande Schriftelijke 
opzegging heeft plaatsgehad, geldt de dag van afhalen van het Toestel als de 
dag van opzegging. De Opdrachtgever blijft voor de resterende duur van de 
Overeenkomst de overeengekomen prijs verschuldigd. 

7. Indien Wings over Holland zulks wenselijk acht, is hij steeds gerechtigd het 
Toestel naar een andere bewaarplaats te verplaatsen. 

8. Het risico van verlies en beschadiging van het Toestel gaat van de ene partij 
over op de andere partij op het moment dat de andere partij de feitelijke macht 
over het Toestel verkrijgt. 

9. Alvorens afgifte van het Toestel door Wings over Holland plaatsvindt, is Wings 
over Holland gerechtigd een geldig legitimatiebewijs te verlangen van degene 
die door de Opdrachtgever is belast met het afhalen van het Toestel en te 
verifiëren of deze persoon daadwerkelijk bevoegd is het Toestel af te halen.   

10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden 
zelfstandig zorg te dragen voor verzekering van het Toestel. Wings over 
Holland is van elke verplichting ter zake ontheven, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  

ARTIKEL 5. |  ONDERHOUD 

1. De Overeenkomst ter zake van Onderhoud komt tot stand op het moment dat 
de opdracht door Wings over Holland is bevestigd, dan wel met instemming 
van de Opdrachtgever met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 
is aangevangen. 

2. In de Overeenkomst kan besloten liggen dat de Opdrachtgever Wings over 
Holland bij totstandkoming van de onderhoudsovereenkomst opdracht heeft 
gegeven eventuele gebreken aan het Toestel te herstellen door gebruik te 
maken van vervangende onderdelen indien dit noodzakelijk blijkt. De kosten 
van vervangende onderdelen komen in dat geval zonder voorafgaande 
kennisgeving voor rekening van de Opdrachtgever. Indien niet in de 
Overeenkomst besloten ligt dat vervangende onderdelen kunnen worden 
gebruikt, zal Wings over Holland daartoe niet eerder overgaan dan na 
voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.  

3. Wings over Holland is steeds gerechtigd de uitvoering van de 
onderhoudsovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, 
onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de 
Overeenkomst. 

4. Wings over Holland spant zich in de overeengekomen uitvoerings- en 
opleveringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Wings over 
Holland vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-
fatale termijnen. Het verzuim van Wings over Holland treedt niet eerder in dan 
nadat de Opdrachtgever Wings over Holland Schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld waarbij hij Wings over Holland een redelijke termijn geeft om de 
Overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de 
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het einde van de 
Overeenkomst bepaald door de voltooiing van de werkzaamheden waartoe de 
Opdrachtgever Wings over Holland opdracht heeft gegeven. 

6. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet op de 
Overeenkomst van toepassing. 

7. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij Wings over Holland tijdig alle 
informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de opdracht 
redelijkerwijs relevant is.  

8. De Opdrachtgever neemt voor eigen rekening en risico alle maatregelen zodat 
de door Wings over Holland tewerkgestelde personen op het overeengekomen 
tijdstip in de gelegenheid worden gesteld om de onderhoudswerkzaamheden 
uit te voeren en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de 
normale werkuren. Indien Wings over Holland dit noodzakelijk acht, dient de 
Opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de 
werkzaamheden buiten de normale werkuren. Wings over Holland zal hiervan 
zoveel mogelijk tijdig mededeling doen. 

9. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle redelijke veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn 
getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke 
overheidsvoorschriften te voldoen. 

10. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van het Toestel en andere 
zaken van de Opdrachtgever waarmee of waaraan in het kader van de 
Overeenkomst wordt gewerkt. Elke aansprakelijkheid van Wings over Holland 
voor schade als gevolg van gebreken aan de zaken van de Opdrachtgever is 
uitgesloten. 

11. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen 
als bedoeld in dit artikel, is Wings over Holland, onverminderd het bepaalde in 
het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te 
berekenen aan de Opdrachtgever. 

12. Het risico van verlies en beschadiging van het Toestel gaat van de ene partij 
over op de andere partij op het moment dat de andere partij de feitelijke macht 
over het Toestel verkrijgt. 

13. De onderhoudswerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het 
moment dat Wings over Holland de Opdrachtgever een daartoe strekkende 
mededeling heeft gedaan, dan wel op het moment dat het voor de 
Opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar is dat deze werkzaamheden zijn 
voltooid. 

14. Na oplevering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever direct te 
onderzoeken of Wings over Holland de Overeenkomst deugdelijk is 
nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen binnen 
zeven dagen na oplevering Schriftelijk bij Wings over Holland te worden 
gemeld. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen 
zeven dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte was van deze gebreken of 
redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, Schriftelijk 
bij Wings over Holland te worden gemeld. Na het verstrijken van deze 
termijnen, alsook indien wordt gereclameerd na het verstrijken van een 
periode van een jaar na factuurdatum, vloeit er voor Wings over Holland uit 
een dergelijke reclame van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort. 

15. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de 
Opdrachtgever tot betaling van de overeenkomen prijs bestaan. 

ARTIKEL 6. |  ONDERHOUD: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen 
of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of 
inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt 
gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd 
overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs 
worden verhoogd of verlaagd. Wings over Holland zal daarvan zoveel mogelijk 
vooraf prijsopgaaf doen. 

2. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen 
in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten 
voor rekening van de Opdrachtgever. Wings over Holland zal de 
Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten 
door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had 
moeten begrijpen. 

3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende 
omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door 
hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de 
Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Wings over 
Holland de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, 
vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Wings over Holland 
zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde 
kosten door te berekenen. 

4. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven 
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de 
mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de 
wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt 
gewijzigd of aangevuld, dan is Wings over Holland gerechtigd om daaraan pas 
uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de 
aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen 
tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het 
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert 
evenmin een tekortkoming van Wings over Holland op en is voor de 
Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst te ontbinden. 

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wings over Holland een verzoek 
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de 
gewijzigde Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.  

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde 
in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk 
Schriftelijk vastgelegd. 

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 
uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door 
een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.  

2. Indien Wings over Holland bij het intreden van de overmachtsituatie reeds 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde 
gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst 
afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige 
Overeenkomst. 

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd 
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met 
directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de 
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig 
nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Wings over Holland ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig 
beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever 
anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wings over 
Holland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft 
gesteld. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien 
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in 
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Wings over Holland op grond van 
dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de Opdrachtgever verplicht de 
schade die Wings over Holland ten gevolg van de opschorting of ontbinding 
van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.  

6. Indien Wings over Holland de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, 
zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van alle 
prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is bij de prijs van het 
Onderhoud niet inbegrepen de prijs van vervangende onderdelen. 

2. De Opdrachtgever is de prijs voor Stalling maandelijks verschuldigd. 
3. Wings over Holland is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende 

factoren die zich na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren aan de 
Opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de 
Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening 
plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en 
Wings over Holland uitdrukkelijk weigert de Overeenkomst volgens de 
oorspronkelijke condities na te komen. 

4. Indien naar het oordeel van Wings over Holland gegronde vrees bestaat dat 
de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, is Wings over Holland gerechtigd te vorderen dat de 
Opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. 

5. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op 
de door Wings over Holland voorgeschreven wijze. 

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de 
Opdrachtgever zijn de vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.  

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de 
Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de 
Opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd. 

8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de Opdrachtgever verschuldigde 
bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend volgens de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 10. |  RETENTIERECHT 

Wings over Holland is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte 
van het Toestel, dat hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te 
schorten tot dat de vordering van Wings over Holland met betrekking tot dat 
Toestel volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de Opdrachtgever 
genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.  

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1. De Opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:  
 een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens hem 

verstrekte gegevens; 
 iedere andere tekortkoming in de nakoming van Opdrachtgevers 

verplichtingen die uit de wet, de Overeenkomst of deze 
algemene voorwaarden voortvloeien; 

 een omstandigheid die anderszins niet aan Wings over Holland 
kan worden toegerekend. 

2. Behoudens tegenbewijs worden gebreken aan het Toestel geacht aanwezig 
te zijn geweest voordat het Toestel bij aanvang van de Overeenkomst ter 
beschikking van Wings over Holland is gesteld. Op het moment dat het 
Toestel na afloop van de Overeenkomst weer ter beschikking van de 
Opdrachtgever wordt gesteld, dient de Opdrachtgever het Toestel terstond te 
onderzoeken op zichtbare gebreken die mogelijk tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn ontstaan. Van niet-zichtbare gebreken die mogelijk tijdens 
de uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan, dient de Opdrachtgever 
binnen zeven dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs 
had behoren te constateren, Schriftelijk mededeling te doen aan Wings over 
Holland. Indien de Opdrachtgever ter zake niet tijdig reclameert, vervallen al 
zijn rechten ter zake. 

3. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder 
gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch 
aansprakelijkheid van Wings over Holland bestaat, komt uitsluitend door de 
Opdrachtgever geleden directe schade voor vergoeding in aanmerking. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op 
schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor 
vergoeding in aanmerking komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Wings over Holland aan de Overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zover deze aan Wings over Holland 
toegerekend kunnen worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden.  

4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande 
aansprakelijkheid van Wings over Holland mocht bestaan, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de 
Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van de vorige zin is de 
aansprakelijkheid van Wings over Holland beperkt tot drie maal de 
factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de Overeenkomst, 
indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden. 
Indien de schade betrekking heeft op verlies van het Toestel waarvoor Wings 
over Holland de aansprakelijkheid draagt, is de aansprakelijk van Wings over 
Holland, in afwijking van het voorgaande, beperkt tot de dagwaarde van het 
Toestel.  

5. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten 
aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering van Wings over Holland wordt uitgekeerd. 

6. Behoudens voor zover de wet daarvan dwingend afwijkt, bedraagt de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wings over 
Holland één jaar. 

7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Wings over 
Holland, zal de Opdrachtgever Wings over Holland vrijwaren van alle 
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding 
van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de 
Overeenkomst door Wings over Holland. 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende 
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal 
hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde 
rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wings over 
Holland aangewezen om van geschillen kennis te nemen.  



ALGEMENE  VOORWAARDEN DEMO’S EN AIRSHOWS  WINGS OVER HOLLAND 

 
 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Lelystad, ingeschreven 
in het Handelsregister onder KvK-nummer 58490256. 

2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Wings over 
Holland een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Wings 
over Holland en de Wederpartij, waarmee Wings over Holland zich 
heeft verbonden tot het organiseren van een Evenement. 

4. Evenement: een door of namens Wings over Holland georganiseerde 
demonstratie of airshow. 

5. Terrein: de feitelijke plaats, alsmede alle ruimten daaromheen, waar 
het Evenement plaatsvindt. 

6. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die het door Wings over Holland 
georganiseerde Evenement bijwoont, althans zich op het Terrein 
bevindt. 

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als 
communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
Wings over Holland en iedere tussen de Wederpartij en Wings over 
Holland tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden 
van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend 
Schriftelijk worden afgeweken. Afzonderlijke afspraken die tussen 
partijen Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleren boven het 
bepaalde in deze algemene voorwaarden. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen 
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een 
voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden 
teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het 
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  HET AANBOD 

1. Elk aanbod van Wings over Holland is vrijblijvend. Wings over Holland 
is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. 

2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Wederpartij onjuist of 
onvolledig verstrekte gegevens, of aan een aanbod dat een kennelijke 
fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. 

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wings over Holland niet tot 

de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens of voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij - door het 
sluiten van de Overeenkomst - daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij 
is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

ARTIKEL 4. |  INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN 
                        DE WEDERPARTIJ 

1. Wings over Holland organiseert in opdracht van de Wederpartij het 
Evenement welke, en op de locatie die, partijen zijn overeengekomen. 
De Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen 
van de Bezoekers die door hem op het Terrein worden toegelaten. De 
Wederpartij vrijwaart Wings over Holland van alle aanspraken van 
deze Bezoekers en derden met betrekking tot de uitvoering en 
organisatie van het Evenement door Wings over Holland. 

2. Wings over Holland is steeds gerechtigd de uitvoering van de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, 
onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de 
Overeenkomst. 

3. Tenzij de aard of strekking van de overeenkomst daaraan in de weg 
staat, zijn alle door Wings over Holland vermelde termijnen uitsluitend 
te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van 
Wings over Holland treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij 
Wings over Holland Schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij 
Wings over Holland een redelijke termijn geeft om de Overeenkomst 
alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de 
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

4. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet op de 
Overeenkomst van toepassing. 

5. De Wederpartij staat ervoor in dat hij Wings over Holland tijdig alle 
informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de 
Overeenkomst redelijkerwijs relevant is.  

6. Indien overeengekomen is dat het Terrein door de Wederpartij ter 
beschikking wordt gesteld, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de 
door Wings over Holland, voor de organisatie en uitvoering van het 
Evenement, beschikbaar gestelde personen op de overeengekomen 
tijdstippen tot het Terrein toegang verkrijgen en zij de 
(voorbereidings)werkzaamheden deugdelijk kunnen uitvoeren. Indien 
zulks door Wings over Holland noodzakelijk wordt geacht, zal de 
Wederpartij alle medewerking verlenen om aan de voorbereiding en de 
uitvoering van het Evenement vorm te geven.  

7. Indien overeengekomen is dat het Terrein door de Wederpartij ter 
beschikking wordt gesteld, staat de Wederpartij ervoor in dat hij alle 
redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en 
gedurende het Evenement worden gehandhaafd, alsmede dat alle 
maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de 
toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 

8. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn 
verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Wings over Holland, 
onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene 
voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan 
de Wederpartij. 

ARTIKEL 5. | VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ VOOR 
                       BEZOEKERS EN IN HET KADER DAARVAN AAN BEZOEKERS 
      OP TE LEGGEN VERPLICHTINGEN 

1. Tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit, 
is de Wederpartij verantwoordelijk voor de toelating en gedragingen 
van Bezoekers. De Wederpartij staat ervoor in dat de Bezoekers zich 
gedurende het Evenement gedragen in overeenstemming met de 
geldende normen wat betreft de openbare orde en goede zeden. De 
Wederpartij dient de Bezoekers op te leggen dat zij de door Wings over 
Holland verstrekte aanwijzingen en instructies opvolgen. 

2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders met de Wederpartij is 
overeengekomen, is het Bezoekers niet toegestaan (huis)dieren, 
(hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken, glaswerk, blik, vuurwerk, 

(vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar, 
dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname. 

3. Voor alle schade door Wings over Holland geleden ten gevolge van het 
overtreden van het in dit artikel bepaalde, zal de Wederpartij 
aansprakelijk zijn. 

4. Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement 
geschiedt voor de Bezoekers op eigen risico. Wings over Holland is 
slechts aansprakelijk voor geleden schade of toegebracht letsel die/dat 
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van Wings over Holland.  

5. Indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in dit 
artikel, dan wel indien Wings over Holland dit anderszins noodzakelijk 
acht ter handhaving van de veiligheid, rust en orde tijdens het 
Evenement, is Wings over Holland gerechtigd, zonder opgave van 
redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het 
Terrein te (doen) verwijderen.  

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN DE OPDRACHT 

1. De Overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet door de 
Wederpartij worden geannuleerd. Indien de Wederpartij de 
Overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds beëindigt, blijft hij 
de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op het geval waarin de Wederpartij niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij tussentijdse 
ontbinding van de Overeenkomst dient die Wederpartij de door Wings 
over Holland reeds gemaakte kosten, alsmede een nader vast te 
stellen redelijk deel van de overeengekomen prijs te vergoeden, 
waarbij ten aanzien van het laatste rekening wordt gehouden met de 
door Wings over Holland reeds verrichte 
(voorbereidings)werkzaamheden, het voordeel dat de Wederpartij 
daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. 
Wings over Holland heeft in dit geval slechts recht op voldoening van 
de volledige overeengekomen prijs indien voldoening daarvan, gelet op 
alle omstandigheden van het geval, redelijk is. 

ARTIKEL 7. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 

1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de 
aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of 
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor 
hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de 
oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. 
Wings over Holland zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf 
doen. 

2. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of 
veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband 
staande extra kosten voor rekening van de Wederpartij. Wings over 
Holland zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de 
hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze 
noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

3. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk 
opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. De 
Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 
Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van 
uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan 
is Wings over Holland gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven 
nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en 
andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de 
gewijzigde Overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Wings 
over Holland op en is voor de Wederpartij geen grond om de 
Overeenkomst te ontbinden. 

4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende 
omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van 
door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden 
aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij 
Wings over Holland de onjuistheid van de door de Wederpartij 
verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te 
ontdekken. Wings over Holland zal de Wederpartij tijdig informeren 
over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen. 

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wings over Holland een 
verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming 
van de gewijzigde Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan 
worden gevergd.  

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het 
bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg. 

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe 
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen niet kan worden toegerekend.  

2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede verstaan, oproer, 
rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, 
werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige 
storingen in de organisatie en/of op het Terrein, 
weersomstandigheden, alsmede de omstandigheid dat een Evenement 
vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen 
niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden 
dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde 
gezag afgelast dient te worden. 

3. Indien Wings over Holland bij het intreden van de overmachtsituatie 
reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het 
reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van 
de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een 
zelfstandige Overeenkomst. 

4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in 
aanmerking. 

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, 
bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de 
Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Wederpartij 
de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het 
sluiten van de Overeenkomst Wings over Holland ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn 
verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag 
op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij 
anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wings 

over Holland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor 
de betaling heeft gesteld. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard 
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde 
instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden 
gevergd. 

4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Wings over Holland op 
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de Wederpartij 
verplicht de schade die Wings over Holland ten gevolg van de 
opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.  

6. Indien Wings over Holland de Overeenkomst op grond van dit artikel 
ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van alle 
prijsfactoren. 

2. Wings over Holland is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende 
factoren die zich na totstandkoming van de Overeenkomst, doch vóór 
de dag waarop het Evenement plaatsvindt, openbaren aan de 
Wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de 
Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening 
plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de 
Overeenkomst en Wings over Holland uitdrukkelijk weigert de 
Overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te komen. 

3. Wings over Holland is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.  

4. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de  factuur vermelde 
termijn, op de door Wings over Holland voorgeschreven wijze. 

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de 
Wederpartij zijn de vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.  

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de 
Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, 
is de Wederpartij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd 
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige 
maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de 
Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 
in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van zijn 
betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd. 

7. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de Wederpartij 
verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet 
Incassokosten. 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1. De aansprakelijkheid van Wings over Holland is in ieder geval 
uitgesloten voor: 

 schade ten gevolge van handelen van derden; 
 schade ten gevolge van het niet opvolgen door de 

Wederpartij of Bezoekers van de door Wings over Holland 
verstrekte instructies en van het niet naleven van 
algemene normen van openbare orde en veiligheid; 

 schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement 
aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen. 

 schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal 
van naar het Terrein door Bezoekers meegebrachte 
goederen. 

 (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare 
wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het 
Evenement. 

 schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere 
Bezoekers van het Evenement. 

2. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, 
waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van 
bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden toch aansprakelijkheid van Wings over Holland bestaat, 
komt uitsluitend door de Wederpartij geleden directe schade voor 
vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 
omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade die in de zin van deze 
algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking 
komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Wings over Holland aan de Overeenkomst te 
laten beantwoorden, voor zover deze aan Wings over 
Holland toegerekend kunnen worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als 
bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

3. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 
verdergaande aansprakelijkheid van Wings over Holland mocht 
bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de 
factuurwaarde van de Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de 
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

4. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten 
aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering van Wings over Holland wordt 
uitgekeerd. 

5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Wings over Holland, zal de Wederpartij Wings over Holland vrijwaren 
van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake 
van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende 
met de uitvoering van de Overeenkomst door Wings over Holland. 

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende 
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich 
optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te 
beslechten.  

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de rechter 
binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wings over 
Holland aangewezen om van geschillen kennis te nemen.  

4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor 
de uitleg daarvan. 
 

 



INKOOPVOORWAARDEN WINGS OVER HOLLAND BV 

 
 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, de gebruiker 

van deze inkoopvoorwaarden, statutair gevestigd te 

Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-

nummer 58490256. 

2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, optredend als 

verkoper van de Goederen, met wie Wings over Holland een 

Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Goederen: alle in het kader van de Overeenkomst door de 

Leverancier aan Wings over Holland te leveren Goederen, 

zoals vliegtuigen en/of onderdelen daarvan. 

4. Overeenkomst: iedere tussen Wings over Holland en de 

Leverancier tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de 

Leverancier zich verbindt tot de levering van Goederen. 

5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als 

communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2.  |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke order 

van Wings over Holland en iedere tot stand gekomen 

Overeenkomst. 

2. Van het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden kan 

uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien het 

bepaalde in hetgeen partijen uitdrukkelijk afzonderlijk zijn 

overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze 

inkoopvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk 

afzonderlijk zijn overeengekomen. 

3. De toepasselijkheid van de eventuele verkoop- of 

andersluidende voorwaarden van de Leverancier wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover niet 

uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij geheel of ten dele 

deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien uitdrukkelijk is 

overeengekomen dat de voorwaarden van de Leverancier 

toepasselijk zijn, prevaleert in geval van strijdigheid met 

deze inkoopvoorwaarden, het bepaalde in deze 

inkoopvoorwaarden. Overeengekomen afwijkingen van de 

onderhavige inkoopvoorwaarden gelden slechts voor de 

Overeenkomst waarvoor deze afwijkingen zijn 

overeengekomen; de Leverancier kan geen beroep doen op 

afwijkingen die zijn overeengekomen bij een eerdere 

Overeenkomst. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 

bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen 

onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen bevoegd in 

onderling overleg te treden teneinde een vervangende 

regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van 

de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

                     EN LEVERING VAN DE GOEDEREN 

1. Elk aanbod van de Leverancier is voor Wings over Holland 

vrijblijvend. Wings over Holland is nimmer verplicht een 

order te plaatsen. 

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de 

Leverancier kunnen Wings over Holland niet binden. 

3. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat 

het aanbod van de Leverancier door Wings over Holland 

uitdrukkelijk is aanvaard.  

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de 

wijze van transport van de Goederen door Wings over 

Holland bepaald. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, reizen de 

Goederen voor rekening en risico van de Leverancier. De 

Leverancier is bevrijd van het risico van verlies en 

beschadiging van de Goederen op het moment dat de 

Goederen feitelijk in de macht van Wings over Holland of 

een door hem aangewezen derde zijn gesteld. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de 

door de Leverancier vermelde leveringstermijnen fatale 

termijnen. Indien de Goederen niet tijdig worden geleverd, 

is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te 

vorderen, tenzij de tekortkoming van de Leverancier 

ontbinding van de Overeenkomst met haar gevolgen niet 

rechtvaardigt. Wings over Holland is in geval van niet tijdige 

levering te allen tijde gerechtigd betaling van eerder door 

de Leverancier geleverde bestellingen op te schorten totdat 

de tekortkoming van de Leverancier is opgeheven. 

7. De Leverancier staat ervoor in dat de Goederen voldoen aan 

de overeengekomen specificaties en voor het overige 

beantwoorden aan de Overeenkomst. De Goederen dienen 

de eigenschappen te bezitten die op grond van de 

Overeenkomst aanwezig mochten worden geacht. 

8. Indien uit onderzoek van Wings over Holland blijkt dat het 

geleverde niet voldoet aan het bepaalde in het vorige lid, 

maakt Wings over Holland aanspraak op volledige 

schadeloosstelling. Wings over Holland is te allen tijde 

gerechtigd de geleden schade te verrekenen met 

openstaande betalingen aan de Leverancier, mits de 

geleden schade aannemelijk wordt gemaakt en aan de 

Leverancier kan worden toegerekend. 

9. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Wings over 

Holland, in het geval dat de Goederen niet aan de 

Overeenkomst beantwoorden, gerechtigd een 

vervangende levering te vorderen. In het geval de 

Goederen worden afgekeurd of geweigerd, zullen de 

Goederen ter beschikking van de Leverancier worden 

gehouden.  

10. Retournering van gebrekkige Goederen komt voor 

rekening van de Leverancier. Wings over Holland is in 

geval van een gebrekkige levering van de Leverancier 

gerechtigd de wijze en het moment van het 

retourtransport te bepalen. Onverminderd de verplichting 

van de Leverancier de gebrekkige Goederen retour te 

nemen, is Wings over Holland, indien uit een verklaring 

van de Leverancier blijkt dat hij de gebrekkige Goederen 

blijvend niet retour neemt, gerechtigd de Goederen voor 

risico van de Leverancier te vervreemden en de eventuele 

opbrengst daarvan aan te wenden voor gehele of 

gedeeltelijke voldoening van de door Wings over Holland 

geleden schade, zonder dat de Leverancier aanspraak 

maakt op het eventuele positieve verschil tussen deze 

opbrengst en de door Wings over Holland geleden schade. 

11. Het bepaalde in het vorige lid laat de aanspraak van Wings 

over Holland op volledige schadevergoeding onverlet. 

ARTIKEL 4. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor 

zolang hij daartoe gehinderd wordt door een 

omstandigheid die hem krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 

geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

Onverminderd hetgeen daaromtrent in toepasselijke 

wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan, wordt als 

overmacht aangemerkt elke omstandigheid die de 

afnameverplichting van Wings over Holland geheel of 

gedeeltelijk onmogelijk of dusdanig bezwaarlijk maakt dat 

van Wings over Holland redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd dat deze verplichting wordt nagekomen. 

2. Indien door overmacht aan de zijde van Wings over 

Holland redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd 

dat hij de Overeenkomst nakomt, is hij gerechtigd de 

Overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, 

door middel van een Schriftelijke, buitengerechtelijke 

verklaring te ontbinden, zonder dat de Leverancier 

aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.  

Wings over Holland is in ieder geval gerechtigd de 

Overeenkomst conform de vorige zin te ontbinden indien 

de overmachtsituatie langer dan één maand voortduurt, 

dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan 

één maand zal voortduren. 

3. Indien overheidsmaatregelen de nakoming van de 

overeengekomen verplichtingen van Wings over Holland 

belemmeren of financieel nadelig maken, is Wings over 

Holland gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze 

nog niet is nagekomen, te ontbinden door middel van een 

Schriftelijke, buitengerechtelijke verklaring, zonder dat de 

Leverancier aanspraak maakt op enige vorm van 

schadevergoeding. De bevoegdheid tot ontbinding van de 

Overeenkomst op grond van de vorige zin vervalt indien 

vóór de afname van de Goederen overeengekomen wordt 

dat de Leverancier het nadeel van de 

overheidsmaatregelen draagt. 

ARTIKEL 5. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is bevoegd de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten of - indien de 

omstandigheden dat rechtvaardigen - de Overeenkomst 

met directe ingang te ontbinden, indien de Leverancier de 

verplichtingen uit de Overeenkomst of deze 

inkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig 

nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst 

Wings over Holland ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de Leverancier zijn 

verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Indien de Leverancier in staat van faillissement verkeert, 

surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op 

zijn Goederen is gelegd of in gevallen waarin de 

Leverancier anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen 

kan beschikken, is Wings over Holland gerechtigd de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst 

te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 

van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 

onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in 

redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

4. Alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van 

de Overeenkomst te maken extra kosten en geleden 

schade komen voor rekening van de Leverancier, tenzij de 

opschorting of ontbinding van de Overeenkomst niet aan 

de Leverancier kan worden toegerekend. 

5. De Leverancier maakt nimmer aanspraak op enige vorm 

van schadevergoeding in verband met het door Wings over 

Holland op grond van dit artikel uitgeoefende 

opschortings- en ontbindingsrecht.  

ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde 

prijzen inclusief alle overige kosten, zoals kosten voor 

transport en heffingen van overheidswege.  

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt 

betaling plaats middels overboeking op het daartoe door 

de Leverancier kenbaar gemaakte bank- of 

girorekeningnummer. Overboeking vindt plaats binnen 

een niet kortere termijn dan veertien dagen na de datum 

waarop Wings over Holland de factuur van de Leverancier 

heeft ontvangen. 

3. In geval van betalingsverzuim van Wings over Holland, is 

de Leverancier niet gerechtigd een hoger percentage dan 

de dan geldende wettelijke handelsrente in rekening te 

brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten 

hoogste berekend volgens de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1. De Leverancier draagt de directe en indirecte schade die 

veroorzaakt is door: 

 een onjuistheid in de door de Leverancier 

verstrekte gegevens; 

 een gebrek van de Goederen; 

 iedere andere tekortkoming in de nakoming van 

de verplichtingen van de Leverancier die uit de 

wet, de Overeenkomst of deze 

inkoopvoorwaarden voortvloeien; 

 een andere omstandigheid die niet aan Wings 

over Holland, doch aan de Leverancier kan 

worden toegerekend. 

2. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor 

gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies 

en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien 

ondanks het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden toch 

aansprakelijkheid van Wings over Holland bestaat, komt 

uitsluitend directe schade voor vergoeding in 

aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 

en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin 

van deze voorwaarden; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 

gebrekkige prestatie van Wings over Holland aan 

de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor 

zover deze aan Wings over Holland toegerekend 

kunnen worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 

beperking van schade, voor zover de Leverancier 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze 

inkoopvoorwaarden.  

3. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op 

wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid 

van Wings over Holland mocht bestaan, is de 

aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de 

factuurwaarde van de Overeenkomst, exclusief 

belastingen en transportkosten. althans op dat gedeelte 

van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. 

4. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het 

bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval 

onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van 

Wings over Holland wordt uitgekeerd. 

5. Eventuele aansprakelijkheid van Wings over Holland 

bestaat, onverminderd het bepaalde in het overige van 

deze voorwaarden, niet eerder dan nadat de Leverancier 

heeft bewezen dat de schade kan worden toegerekend 

aan Wings over Holland. 

6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren 

jegens Wings over Holland bedraagt één jaar. Alle 

vorderingen en verweren van Wings over Holland jegens 

de Leverancier verjaren nimmer eerder één jaar.  

7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste 

roekeloosheid van Wings over Holland, zal de Leverancier 

Wings over Holland vrijwaren van alle aanspraken van 

derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van 

vergoeding van schade, kosten of interesten, 

verbandhoudende met de uitvoering van de 

Overeenkomst door Wings over Holland en/ of door hem 

aan derden geleverde Goederen. 

8. Indien Wings over Holland schade lijdt als gevolg van 

schadevergoedingsvorderingen van derden, welke schade 

toegerekend kan worden aan de Leverancier, bijvoorbeeld 

op grond van productaansprakelijkheid inzake 

gebrekkige Goederen, komt deze schade voor rekening 

van de Leverancier. 

ARTIKEL 8. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter 

dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het 

geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het 

arrondissement van de vestigingsplaats van Wings over 

Holland wordt aangewezen om van geschillen kennis te 

nemen. 

4. De Nederlandse tekst van de onderhavige 

inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 

daarvan.  



VERKOOPVOORWAARDEN WINGS OVER HOLLAND BV 

 
 

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

1. Wings over Holland: Wings over Holland BV, de gebruiker van 
deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Lelystad, 
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 
58490256. 

2. Koper: de Consument, alsmede een andere natuurlijke of 
rechtspersoon met wie Wings over Holland een Overeenkomst 
heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. 

4. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst 
tussen Wings over Holland en de Koper, waarmee Wings over 
Holland zich heeft verbonden tot de levering van Zaken. 

5. Zaken: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens 
Wings over Holland te leveren zaken, waaronder niet-limitatief 
begrepen vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. 

6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als 
communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk 
aanbod van Wings over Holland en iedere tussen de Koper en 
Wings over Holland tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende 
voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

3. Van het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden kan uitsluitend 
Schriftelijk worden afgeweken. Het bepaalde in wat partijen 
afzonderlijk Schriftelijk overeenkomen, prevaleert boven het 
bepaalde in deze verkoopvoorwaarden. 

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 
bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen 
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in 
onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling 
te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE 
         OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Wings over Holland is vrijblijvend. Wings over 
Holland is nimmer verplicht een order te aanvaarden.  

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Wings 
over Holland niet. 

3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Koper onjuist of 
onvolledig verstrekte gegevens, kan de Koper geen rechten 
ontlenen. 

4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgorders. 
5. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 

Indien de aanvaarding van de Koper afwijkt van het aanbod van 
Wings over Holland, komt de Overeenkomst niet conform deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wings over Holland 
anders aangeeft. In afwijking van de eerste zin komt de 
Overeenkomst, indien het aanbod langs elektronische weg is 
uitgebracht, niet eerder tot stand dan nadat Wings over Holland 
de order langs elektronische weg heeft bevestigd.  

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wings over Holland 
nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod 
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN 

1. Indien Wings over Holland voor de uitvoering van de 
Overeenkomst afhankelijk is van door de Koper te verstrekken 
gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan 
nadat Wings over Holland deze gegevens heeft ontvangen. 

2. Wings over Holland spant zich in de tussen partijen 
overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter 
betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De Koper 
maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet 
toekomende rechten dan nadat hij Wings over Holland 
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn 
is vermeld waarbinnen Wings over Holland de Overeenkomst 
alsnog kan nakomen en de nakoming na de laatstbedoelde 
termijn nog steeds is uitgebleven. 

ARTIKEL 5. | LEVERING 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen 
gebaseerd op een levering ‘ex works’ (conform de laatste 
versie van de Incoterms) en exclusief BTW. Risico-overgang 
vindt plaats op het moment dat Wings over Holland de Koper 
meedeelt dat de Zaken gereed zijn om af te halen. De Koper is 
verplicht de eventuele uitvoerkosten te betalen. 

2. De Koper is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op het 
moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem 
worden afgeleverd. Indien de Koper de afname om welke reden 
dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie 
of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Zaken 
worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper nadat 
Wings over Holland hem heeft verwittigd. De Koper is in dat 
geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de 
Zaken verschuldigd. 

3. Het is Wings over Holland toegestaan orders in gedeelten te 
leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Wings 
over Holland gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

ARTIKEL 6. |  OVERMACHT 

1. Wings over Holland is niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe 
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

2. Gedurende de periode van overmacht worden de 
verplichtingen van partijen uit de Overeenkomst opgeschort. 

3. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht 
blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer 
dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen 
gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden. 

4. Indien Wings over Holland bij het intreden van de 
overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan 
voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, 
respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst 
afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een 
zelfstandige Overeenkomst. 

5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor 
vergoeding in aanmerking.  

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Wings over Holland is, indien de omstandigheden dat 
rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te 
ontbinden, indien de Koper de verplichtingen uit de 
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig 
of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de 
Overeenkomst Wings over Holland ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper 
zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Indien op de Koper in staat van faillissement verkeert, de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing 
is verklaard,  enig beslag op zijn goederen is gelegd of 
anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is 
Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Koper reeds 
genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld. 

3. Voorts is Wings over Holland gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk 
is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet 
van hem kan worden gevergd. 

4. De Koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Wings over Holland 
op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en 
ontbindingsrecht. 

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Koper 
verplicht de schade die Wings over Holland ten gevolg van de 
opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te 
vergoeden.  

6. Indien Wings over Holland de Overeenkomst op grond van dit 
artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Koper terstond 
opeisbaar. 

ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK EN RECLAMES 

1. De Koper dient op het moment van leveren van de Zaken direct 
te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de 
Overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en hoeveelheid 
naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst 
beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren 
onverwijld mededeling te doen aan Wings over Holland. 

2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen 
zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis 
is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten 
geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Wings over 
Holland. 

3. Indien de Koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Wings over 
Holland uit een dergelijke reclame van de Koper, behoudens 
het bepaalde in artikel 11.7, geen enkele verplichting voort. 

ARTIKEL 9. |  GARANTIE 

1. Wings over Holland staat ervoor in dat de door hem geleverde 
Zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. De garantie op de 
geleverde Zaken is beperkt tot de daartoe door de fabrikant van 
de Zaken meegeleverde fabrieksgarantie. 

2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van 
buiten komende oorzaak en/of niet aan Wings over Holland kan 
worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen 
gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of 
onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig 
onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van 
veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met 
toestemming van Wings over Holland zijn uitgevoerd. 

3. De garantie vervalt eveneens indien de schade is veroorzaakt 
door nalatigheid van de Koper, bijvoorbeeld doordat de Koper 
in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en 
adviezen van Wings over Holland of diens toeleveranciers. 

4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de Koper 
niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Wings over 
Holland heeft voldaan. 

5. Het bepaalde in de leden 2 en 3 laat hetgeen krachtens de 
fabrieksgarantie geldt onverlet. 

6. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond 
waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden 
gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Koper. 
Wings over Holland streeft ernaar hiervan tevoren melding te 
maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de 
verplichting van Koper tot betaling van deze kosten onverlet. 

7. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de Koper 
binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 bij Wings over Holland 
ter zake te reclameren. Indien de reclame door Wings over 
Holland gegrond wordt bevonden en aanspraak op garantie 
wordt gemaakt, zal Wings over Holland, te zijner keuze, de 
gebrekkige Zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos 
vervangen of repareren. 

8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper 
nimmer op. 

9. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van 
Consumenten onverlet. 

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na 
totstandkoming van de Overeenkomst een wijziging voordoet 
in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is 
Wings over Holland gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig 
te wijzigen. 

2. Voorts is Wings over Holland gerechtigd prijsstijgingen van 
kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de 
Overeenkomst, doch vóór de levering van de Zaken 
openbaren, aan de Koper door te berekenen. In afwijking van 
de vorige zin is de Consument in dat geval gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening 
plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de 
Overeenkomst en Wings over Holland uitdrukkelijk weigert de 
Overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te 
komen. 

3. Wings over Holland is steeds gerechtigd gedeeltelijke of 
volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te 
vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de 
Consument uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van 
ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft 
ingestemd met volledige vooruitbetaling van de 
overeengekomen prijs.  

4. In geval van vooruitbetaling kan de Koper geen enkel recht 
doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. 

5. Indien naar het oordeel van Wings over Holland gegronde 
vrees bestaat dat de Koper tekort zal schieten in zijn 
betalingsverplichtingen, is Wings over Holland gerechtigd te 
vorderen dat de Koper deugdelijke zekerheid voor de betaling 
stelt. 

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling 
van de Koper zijn de vorderingen op de Koper onmiddellijk 
opeisbaar.  

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door 
Wings over Holland voorgeschreven wijze. 

8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van 
de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim 
intreedt, is de Koper over het opeisbare bedrag een 
renteverschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte 
van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In 
afwijking van de vorige zin is de Consument in plaats van de 
daar bedoelde contractuele rente de te tijde van zijn 
betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd. 

9. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de Koper 
verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet 
Incassokosten. 

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID 

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wings over 
Holland, draagt Wings over Holland geen aansprakelijkheid 
voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door hem 
geleverde Zaken. 

2. Wings over Holland is niet aansprakelijk voor schade waarvoor 
de fabrikant van de Zaken op grond van de 
productenaansprakelijkheid als bedoeld in Afdeling 6.3.3. van 
het Burgerlijk Wetboek, de aansprakelijkheid draagt. 

3. Wings over Holland heeft te allen tijde het recht de schade van 
de Koper te herstellen. De Koper dient Wings over Holland 
hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke 
aansprakelijkheid van Wings over Holland vervalt.  

4. Wings over Holland is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, 
geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. 
Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden 
toch aansprakelijkheid van Wings over Holland bestaat, komt 
uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade die in de zin van deze 
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van Wings over Holland aan de 
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze 
aan Wings over Holland toegerekend kunnen worden; 

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking 
van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

In het geval van een consumentenkoop strekt de beperking uit 
dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 
BW. 

5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 
verdergaande aansprakelijkheid van Wings over Holland mocht 
bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie 
maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat 
gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. 

6. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag 
dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de 
eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Wings 
over Holland wordt uitgekeerd. 

7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 
Wings over Holland bedraagt één jaar. In afwijking van de 
vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen 
en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden 
rechtvaardigen dat de geleverde Zaak niet aan de 
Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het 
recht op het instellen van een vordering of verweer in verband 
met het bestaan van een gebrek van een Zaak, vervalt indien 
niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 8, 
behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een 
ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van 
het gebrek als tijdig wordt aangemerkt.  

8. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van 
Wings over Holland, zal de Koper Wings over Holland vrijwaren 
van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter 
zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, 
verbandhoudende met het gebruik van de door Wings over 
Holland geleverde Zaken. 

ARTIKEL 12. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door Wings over Holland geleverde Zaken blijven zijn 
eigendom totdat de Koper alle verplichtingen uit de 
Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 

2. Het is de Koper verboden de Zaken waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op 
enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de Zaken waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Wings over 
Holland hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

4. De Koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Wings 
over Holland of de door Wings over Holland aangewezen 
derden om al die plaatsen te betreden waar de Zaken waarop 
het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Wings over 
Holland is bij verzuim van de Koper gerechtigd de hierbedoelde 
Zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande 
redelijke kosten komen voor rekening van de Koper. 

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende 
rechtsverhoudingen tussen de Koper en Wings over Holland is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien het gaat om de verkoop van nieuwe Diamond vliegtuigen 
zijn ook de bepalingen zoals vermeld in de Diamond Aircraft 
Purchase Agreement van toepassing. 

3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij 
zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling 
overleg te beslechten.  

4. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de 
rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 
Wings over Holland aangewezen om van geschillen kennis te 
nemen. 

5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds 
bepalend voor de uitleg daarvan.  

 


