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Leveringsvoorwaarden Atletiekunie - inspecties atletiekbanen  

Deze leveringsvoorwaarden worden gebruikt door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Ze staat 
ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 40342383. 
 
Auteursrecht 
Alle informatie in de vorm van tekst-, muziek- en beeldfragmenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het 
is de Opdrachtgever verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schrif-
telijke toestemming van de Atletiekunie. 
 

 
Artikel 1. Definities 
1.1. Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte geaccordeerde offerte en/of 
prijsopgave met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer; 
1.2. Opdrachtgever: degene die de overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat; 
1.3. Opdrachtnemer: Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (verder te noemen; Atletiekunie); 
1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot werkzaamheden (inspectie) door Atle-
tiekunie voor Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle (rechts)handelin-
gen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 
1.5. Resultaten: de uitkomsten (het inspectierapport) van de uitvoering van de opdracht aan Opdracht-
gever  
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van 
alle Overeenkomsten t.a.v. de inspecties van atletiekaccommodaties door de Atletiekunie. 
2.2. Indien de leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever niet stroken met deze voorwaarden, dan 
gelden de leveringsvoorwaarden van de Atletiekunie.  
 
Artikel 3. Aanbieding, Opdracht en totstandkoming van de overeenkomst 
3.1. De door Atletiekunie uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kun-
nen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden door Atletiekunie herroepen worden. De offertes, 
aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum/prijs-
aanbiedingsdatum, tenzij anders is aangegeven. 
3.2. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever 
van de door Atletiekunie uitgebrachte offerte/prijsaanbieding door Atletiekunie wordt ontvangen. Indien 
op andere wijze opdracht wordt verstrekt komt deze tot stand op het moment dat de schriftelijke beves-
tiging van de opdracht door Atletiekunie wordt verzonden, of nadat Atletiekunie met de feitelijke uitvoe-
ring van de opdracht is aangevangen. 
 
Artikel. 4 Bedenktijd 
4.1. Gedurende een bedenktijd van een week (7 dagen) na ondertekening van de Overeenkomst, heeft 
de Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht 
eindigt op het moment dat de Opdrachtgever voor het verstrijken van die 7 dagen gebruikt maakt van 
de inspectie mogelijkheid.  
 
Artikel 5. Uitvoering van overeenkomst 
5.1. De Atletiekunie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
5.2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atletiekunie aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atletiekunie worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Atletiekunie zijn verstrekt, heeft 
Atletiekunie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voort-
vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven zoals op de website van de Atletiekunie zijn 
aangegeven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
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5.3. Aangenomen wordt dat aanwezige kooien constructief aan de Nederlandse wet- en regelgeving 
voldoen. 
 
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het nood-
zakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
6.2 Indien Atletiekunie en Opdrachtgever overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, aange-
vuld en/of uitgebreid, zal over de consequenties voor onder andere prijs, kwaliteit en tijdstip van voltooi-
ing opnieuw worden overlegd. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn 
slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst 
door Atletiekunie wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen. 
6.3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Atletiekunie zal de Opdrachtgever zo spoe-
dig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
6.4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 
heeft/hebben, zal Atletiekunie Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is 
overeengekomen zal Atletiekunie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de over-
eenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 
Artikel 7. Prijzen en tarieven 
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds ex-
clusief BTW. De prijzen van de inspecties zijn te vinden op de Atletiekunie website ‘Tarieven inspecties 
(jaartal)’. 
7.2. De Atletiekunie behoudt het recht om de kosten van de inspecties jaarlijks automatisch aan te 
passen op basis van de Indexering van 2,2%, volgens CBS prijsindex rubriek 094100 (Diensten m.b.t. 
recreatie en sport).  
7.3. Na ondertekening/bevestiging van de overeenkomst blijft het vastgestelde tarief van kracht. Ook 
als er een indexering in het eerste opvolgende jaar heeft plaatsgevonden.  
 
Artikel 8. Annulering 
8.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk annuleren. 
8.2. Bij annulering is de Opdrachtgever een vast bedrag van de opdracht verschuldigd afhankelijk van 
het moment van de annulering ten opzichte van inspectiedatum. De datum van poststempel of het e-
mailbericht geldt als meldingsdatum van annulering: 

- Bij annulering tot 1 dag (24u) vóór aanvang van de opdracht, worden er geen kosten in rekening 
gebracht. 

- Bij annulering op de dag van inspectie, zal 100% van de opdracht in rekening worden gebracht 

- Bij een no-show op de dag van inspectie, zal 100% van de opdracht in rekening worden ge-
bracht 

 
Artikel 9. Resultaten 
9.1. Atletiekunie stelt van elke inspectie een rapportage op en kan deze delen met betrokken partijen.  
9.2. Atletiekunie deelt de samenvatting inspectie uit de rapportage en de situatieschets op de website 
van de Atletiekunie, deze zijn leidend voor het organiseren van wedstrijden onder auspiciën van de 
Atletiekunie. 
 
Artikel 10. Betaling 
10.1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is 
Opdrachtgever na het verstrijken van de 28 dagen na factuurdatum in verzuim en is Atletiekunie ge-
noodzaakt verdere maatregelen te nemen, administratieve kosten worden in rekening gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/accommodatie/downloads-accommodatie
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Artikel 11. Klachten 
11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na 
de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Atletiekunie. 
11.2. Indien een klacht gegrond is biedt Atletiekunie aan dat de opdracht naar inzicht met gereduceerd 
tarief wordt aangeboden.  
11.3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het in de 

overeenkomst vastgelegde bedrag bestaan.   
11.4 Mocht er geen consensus ontstaan, dan kan er beroep gedaan worden op de klachten-, bezwaren,- 

en geschillenregeling van de Atletiekunie, deze is te vinden op de website van de Atletiekunie.  

 
Artikel 12. Privacy 
12.1. In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert de Atletiekunie 
de volgende policy;  
 
De Atletiekunie legt van haar opdrachtgevers in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Deze 
gegevens worden gebruikt voor: 

• de beoordeling, acceptatie en uitvoering van de leveringsovereenkomst 

• het onderhouden van klantcontacten 

• de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door de Atletiekunie of zorgvuldig door ons ge-
selecteerde derden 

• het innen van openstaande vorderingen 

• het bestrijden van fraude 

• het nakomen van wettelijke verplichtingen 
Bekijk het privacy statement en het cookiestatement voor meer informatie. 
 
Opgevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor Accommodatiezaken en worden nim-
mer aan derden verstrekt. 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht 
13.1. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands 
recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 
 
Artikel 14. Inwerkingtreding 
14.1. Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 april 2022. 
 
Corona 
De Atletiekunie conformeert zich aan de geldende Corona-protocollen (te vinden op www.atletiek-
unie.nl) waarbij door de veiligheidsregio’s op lokaal niveau hiervan kan worden afgeweken. 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Documenten/2021%20-%20Klachten-%20bezwaren-%20en%20geschillenregeling%20def%20dd%2027%20mei%202021.pdf
https://www.atletiekunie.nl/privacy-statement
https://www.atletiekunie.nl/cookiestatement
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

