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Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Afnemer: de consument of zakelijk afnemer met wie ondernemer een 
overeenkomst aangaat dan wel aan wie ondernemer een 
aanbieding doet; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden 
die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit; 

3. Ondernemer: Flucar B.V., handelend onder de naam Onbeperkt 
Omgevingsmanagement (KvK: 82606080); 

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en 
afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, 
alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering 
van die overeenkomst; 

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de 
ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, 
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de 
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 

6. Zakelijk afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde 
een consument. 

  
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Flucar B.V., h.o.d.n. Onbeperkt Omgevingsmanagement 
Vorstenhof 14, 2353VV Leiderdorp 
E-mail: info@thecarimysteries.nl 
Telefoonnummer: 06-19200675 
KvK-nummer: 82606080 
  
Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 
ondernemer en afnemer, voor zover van deze algemene 
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voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden 
van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer 
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht wordt genomen. 

  
Artikel 4 – Het aanbod 

1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de 
ondernemer niet. 

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk 
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van 
het aanbod zijn verbonden. 

  
Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, 
tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het 
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft 
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische 
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte 
stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een 
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de 
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een 



bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden te verbinden. 

  
Artikel 6 – Herroepingsrecht consument 

1. De consument kan een dienstenovereenkomst op afstand en een 
overeenkomst op afstand voor levering van digitale inhoud die niet 
op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder 
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument 
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van 
zijn reden(en) verplichten. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het 
sluiten van de overeenkomst. 

3. De bedenktijd eindigt zodra de consument start met de online 
escaperoom. Door het spel te starten doet de consument afstand 
van zijn herroepingsrecht. 

4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij 
dit binnen de bedenktermijn door middel van het in Bijlage I van deze 
algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor 
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

  
Artikel 7 – De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de 
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, 
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
tarieven. 

2. De op de website in het aanbod van producten of diensten 
genoemde prijzen zijn inclusief btw. De in de offerte aan een zakelijk 
afnemer genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief 
btw. 

  
Artikel 8 – Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde 
bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden 
voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer. 

2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 



3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) 
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te 
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te 
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, 
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd 
en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze 
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen 
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de 
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer 
kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde 
bedragen en percentages. 

4. Indien de zakelijk afnemer niet tijdig aan zijn 
betalingsverplichting(en) voldoet, is ondernemer gerechtigd een 
vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in 
rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval 
de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare 
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de zakelijk 
afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledig verschuldigde bedrag. 

5. Indien de zakelijk afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) 
nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft de ondernemer het recht 
om de vooraf aan de zakelijk afnemer kenbaar gemaakte redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in 
rekening te brengen. 

6. De zakelijk afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het 
door hem aan ondernemer verschuldigde. 

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. 

  
Artikel 9 – Conformiteit 

1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten 
en diensten. 



2. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten 
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde 
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. 

3. De ondernemer staat er niet voor in dat de online escaperoom te 
allen tijde zonder fouten of storingen zal werken. De afnemer is 
bovendien zelf verantwoordelijk voor een stabiele internetverbinding. 

4. De afnemer is zich ervan bewust dat de gebruikerservaring van de 
online escaperoom kan afhangen van device type en browser, zoals 
nader aangegeven op de website van ondernemer. 

  
Artikel 10 – Intellectuele eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de 
overeenkomst aan afnemer ter beschikking gestelde digitale inhoud, 
zoals programmatuur, websites en databestanden, of andere 
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, 
offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 
uitsluitend bij ondernemer, diens licentiegevers of diens 
toeleveranciers. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij de 
tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn 
toegekend. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet 
exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-
sublicentieerbaar. 

  
Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen 
gederfde winst, gevolgschade en geleden verlies is nadrukkelijk 
uitgesloten. 

2. 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 ondernemer aan de overeenkomst te laten 



beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend 
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. 

3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens 
afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een 
samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) 
beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer 
betaalde bedrag van de desbetreffende maand waarin de schade 
heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten. 

4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, 
ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de 
afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 
van ondernemer of zijn ondergeschikten. 

  
Artikel 12 – Vrijwaring 

1. De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van 
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 
ondernemer toerekenbaar is. 

  
Artikel 13 – Overmacht 

1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt 
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet 
voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 



overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn 
verbintenis had moeten nakomen. 

3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk 
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 
Artikel 14 – Afzeggingen 

1. Om de cursus omgevingsmanagement mogelijk te maken, worden 
kosten gemaakt. Bij het afzeggen van een cursus, langer dan 30 
dagen van tevoren, wordt 25% van de cursussom in rekening 
gebracht. Bij afzeggingen tussen 7 en 30 dagen van tevoren, wordt 
50% van de cursussom in rekening gebracht. Bij afzeggingen korter 
dan 7 dagen van tevoren, wordt 100% van de cursussom in rekening 
gebracht. 

2. Het is te allen tijde mogelijk om zonder meerkosten een andere 
deelnemer in te schrijven in plaats van de verhinderde deelnemer. 

  
Artikel 15 – Klachtenregeling 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 
de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. 

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn 
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt 
door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord 



met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer 
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  
Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop 
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis 
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, 
hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel 
van de bevoegde rechter te Den Haag (Nederland), tenzij regels van 
dwingend recht bepalen dat een andere rechter bevoegd is van het 
geschil kennis te nemen. 

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot 
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 
beslechten, waarbij zij nadrukkelijk mediation zullen overwegen. 

  
Artikel 17 – Wijziging voorwaarden 

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene 
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de 
ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de 
algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

  
 


