ALGEMENE VOORWAARDEN
De Junior Jeep Experience wordt georganiseerd door AED Studios (“AED”), met maatschappelijke zetel
te 2547 Lint, Fabriekstraat 38 bus 1 (KBO 0539.704.337).
Voor het plezier en de veiligheid van iedere deelnemer aan de Junior Jeep Experience is de naleving
van de onderhavige voorwaarden een absolute vereiste. Deze voorwaarden kunnen steeds
geraadpleegd worden op de website https://juniorjeepexperience.be.
ARTIKEL 1. Algemene bepalingen en toepassingsgebied
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten,
offertes, bestellingen en reservaties, en alle daaruit voortspruitende diensten beheerst door deze
voorwaarden. De reservatie voor en de deelname aan een Junior Jeep Experience impliceert de
aanvaarding van deze voorwaarden.
ARTIKEL 2. Toegangsregels en veiligheid
1.
Junior Jeep Experience is een outdoor jeep circuit waarbij een beroep gedaan wordt op de lichamelijke
en intellectuele vaardigheden van iedere deelnemer.
2.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar is het toegestaan om zonder meerderjarige begeleider deel te nemen aan
de Junior Jeep Experience.
Een kind dat jonger is dan 10 jaar mag deelnemen aan de Junior Jeep Experience op voorwaarde dat
het kind (i) een lengte heeft van 1m25, en (ii) dat deze vergezeld wordt door een meerderjarige
begeleider.
Indien een minderjarige (-18 jaar) wenst deel te nemen aan de Junior Jeep Experience, dan zal in ieder
geval een van de ouders en/of begeleiders de veiligheidsregels moeten inschatten, en op de naleving
ervan toezien. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders om in te
schatten of de minderjarige over voldoende lichamelijke en intellectuele vaardigheden beschikt om deel
te nemen aan de Junior Jeep Experience. In ieder geval dienen de minderjarigen onder het
voortdurende toezicht te blijven van de ouders en/of begeleiders. De ouders en/of begeleiders worden
dan ook verantwoordelijk geacht voor de kinderen die ze begeleiden.

3.
Voor de veiligheid van alle deelnemers, is iedere deelnemer verplicht om te allen tijde de
veiligheidsvoorschriften en regels te respecteren zoals deze door AED worden medegedeeld
voorafgaand aan de deelname aan de Junior Jeep Experience.
Dit niettegenstaande dient te worden benadrukt dat het in ieder geval verboden is om:
-

zich met de elektrische jeep te begeven buiten het circuit;
opzettelijk te botsen;
roekeloos of onvoorzichtig te rijden;
onder invloed te zijn van alcohol en/of verdovende middelen;
de (veiligheids)instructies van het personeel van AED te negeren;

4.
AED benadrukt verder dat de deelnemers te allen tijde voorzichtig dienen te zijn tijdens de Junior Jeep
Experience en steeds rekening dienen te houden met de andere deelnemers. De deelnemers dienen in
ieder geval steeds de aanwijzingen van het personeel van AED op te volgen.
ARTIKEL 3. Gebruik van de parking
Het parkeerterrein is toegankelijk tijdens de volgende ogenblikken:
- 8u30 – 18u
Het gebruik van de parking is kosteloos.
De gebruiker van de parking wordt sterk aangeraden om zijn voertuig goed af te sluiten en om geen
kostbare voorwerpen in het voertuig te laten liggen. AED is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade
of ongeval van de voertuigen die zich op de betreffende parking bevinden.
Het is niet toegelaten voertuigen, van welke aard ook, ’s nachts op de parking te laten staan zonder
uitdrukkelijke toestemming van AED. Zo dit toch zou gebeuren, zal AED om veiligheidsredenen verplicht
zijn het desbetreffende voertuig te laten wegslepen op kosten van de eigenaar van het voertuig.
ARTIKEL 4. Controle op de naleving van de voorwaarden
De tenuitvoerlegging van deze voorwaarden wordt gewaarborgd door het personeel van AED dat
bevoegd is om de bepalingen ervan te doen naleven door deelnemers instructies te geven. In geval
van niet-naleving ervan en in het bijzonder wanneer de geconstateerde inbreuken de veiligheid van de
deelnemer(s) of andere personen in gevaar brengen, beschikt AED over de mogelijkheid om de
overtreder de verdere deelname aan de Junior Jeep Experience te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor
een vergoeding of enige terugbetaling kunnen eisen van AED.
ARTIKEL 5. Aansprakelijkheid van AED
Deelname aan de Junior Jeep Experience is uitsluitend op eigen risico, waarbij iedere aansprakelijkheid
van AED uitgesloten is, met uitzondering van schade die zou zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld
van AED.
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ARTIKEL 6. Privacy en gegevensverwerking
AED respecteert de bescherming van uw persoonsgegevens zoals voorzien in de Belgische en Europese
reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer
bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Het volledige beleid inzake de
bescherming van persoonsgegevens kan u terugvinden op de website https://juniorjeepexperience.be.
ARTIKEL 7. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot deze
voorwaarden, met inbegrip van haar interpretatie, evenals de geschillen met betrekking tot de
bescherming van Persoonsgegevens, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
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