
Algemene voorwaarden Skydive ENPC 
 
1. Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en activiteiten 
van Skydive ENPC. 

1.2 Met "Skydive ENPC" wordt de Eerste Nederlandse Parachutisten Club bedoeld, een 
vereniging dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in Bosschenhoofd 
en gevestigd aan de Pastoor van Breugelstraat 91 -A, Nederland. Skydive ENPC is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40280805. 

1.3 Met de "Website" wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, 
elektronische communicatie of diensten, of elke  locatie waar je een product of dienst 
van Skydive ENPC kunt afnemen of aanschaffe n. De Website waarop Skydive ENPC haar 
diensten en producten aanprijst is eigendom van Skydive ENPC. 

1.4 Onder "Tandemsprong” wordt verstaan het product waarbij de afnemer een 
parachutesprong maakt vastgemaakt aan een instructeur.  

1.5 Onder “Demonstratiesprong” of “Showsprong” wordt verstaan het op een andere 
locatie springen dan de eigen dropzone van Skydive ENPC.  

1.6 Onder “Sportsprong” wordt verstaan de sprongen die door zelfstandige springers 
die met goed gevolg een basis springopleiding (of buitenland s equivalent) hebben 
afgelegd worden gemaakt. Sportspringers zijn in het bezit van een geldig brevet en/of 
licentie.  

1.7 Onder afnemer en/of deelnemer wordt verstaan de persoon of personen die 
producten en/of diensten afnemen bij Skydive ENPC dan wel deeln emen aan 
activiteiten van Skydive ENPC.  

1.8 De laatste update van deze Algemene Voorwaarden vond plaats op 1 januari 2018 
(versie 1). Skydive ENPC behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te 
allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 
zullen online bekend gemaakt worden. De klant of afnemer van de diensten of 
producten is alleen gebonden aan de versie van de Algemene Voorwaarden waarmee 
deze op het tijdstip van de aankoop van een product of dienst akkoord hebt verklaard.  

1.9 Met "Deelname Eisen" worden bedoeld, de praktische voorwaarden waaraan een 
klant of afnemer van een product of dienst  dienen te voldoen. Deze zijn vermeld bij de 
website van Skydive ENPC. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluiten d: 
minimale/maximale leeftijden, minimale/maximale  lichaamslengte en gezondheid. 
Skydive ENPC behoudt te allen tijde het recht om iemand deelname aan de activiteiten 
of diensten te weigeren. Verdere toelichting hierover is terug te vinden in het 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging.  

2. Deelname aan Activiteiten  
 
2.1 De minimale leeftijd om een Basis Opleiding Parachutespringen te volgen is 16 
jaar. Hierbij is tot 18 jaar toestemming van de ouder(s) of voogd noodzakelijk. De 
maximale leeftijd om een Basis Opleiding Parachutespringen te starten is 50 jaar.  

2.2 Er is geen wettelijke minimale leeftijd voor een tandemsprong, maar voor kinderen 
jonger dan 10 jaar is een kennismakingsgesprek noodzakelijk. Er is geen maximale 



leeftijd om een tandemsprong te kunnen doen, maar een inschatting van de fysieke 
gesteldheid van de deelnemer kan wel vereist zijn.  

2.3 Door te klikken op de knop "Doorgaan naar Betalen" en het voldoen van de 
betaling (in geval van iDeal betaling) doe je een aanbod aan Skydive ENPC tot het 
afnemen van een product of dienst en/of deelname aan een activiteit . De koop van het 
product of dienst is echter pas volledig tot stand gekomen indien een e -mail van 
Skydive ENPC wordt ontvangen waarin de aanvaarding van de aankoop wordt 
bevestigd.  

Skydive ENPC kan, ook al is de het product of dienst eerder bevestigd , de 
overeenkomst te allen tijde annuleren.  

2.4 Parachutespringen is een weersafhankelijke activiteit. Skydive ENPC behoudt 
daarom het recht om de sprong te annuleren wanneer de weersomstandigheden niet 
goed genoeg zijn om de sprong veilig te kunnen maken. Dit ter beoord eling van de 
dienstdoende Instructeur.  

3. Afnemen van Producten en/of Diensten  

3.1 Alle door Skydive ENPC gehanteerde prijzen die op de levering van de aangeboden 
producten en/of diensten van toepassing zijn, worden door Skydive ENPC 
voorafgaande aan het s luiten van de overeenkomst bekend gemaakt.  

3.2 Skydive ENPC is een vereniging zonder winstoogmerk en tarifeert daarom geen 
BTW. 

3.3 Skydive ENPC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, ook na het sluiten van 
een overeenkomst, prijzen te verhogen ten gevolge van verhogingen van brandstof - 
en/of landingsprijzen. De afnemer en/of deelnemer heeft hierbij altijd nog de keuze 
om het product of dienst te annuleren.  

3.4 Betaling van de prijs dient plaats te vinden voor de levering van het product of 
dienst. Alleen in uitzonderlijke gevallen (ter beoordeling van het Bestuur) is betaling 
achteraf mogelijk.  

3.5 Het betaalde bedrag voor tandemsprongen en cadeaubonnen heeft een geldigheid 
van 2 jaar. Indien de sprong na 2 jaar nog niet gemaakt is, vervalt het tegoed ten bate 
van Skydive ENPC. Voor sportspringers geldt dat het geldelijke tegoed op hun account 
na 2 jaar inactiviteit van het account aan de vereniging vervalt.  

3.6 Bij niet tijdige betaling behoudt Skydive ENPC zich uitdrukkelijk het recht voor de 
overeengekomen en door haar te verrichten prestatie op te schorten, totdat aan de 
betalingsverplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
buiten rechte te ontbinden. De afnemer van het betreffende product en/of dienst blijft 
alsdan de overeengekomen prijs verschuldigd.  

3.7 Indien de afnemer de overeengekomen prijs niet tijdig voldoet, behoudt Skydive 
ENPC zich het recht voor wettelijke rente en buit engerechtelijke incassokosten in 
rekening te brengen, met in achtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.  

3.8 Alleen bij tijdige annulering kunnen bedragen worden gerestitueerd. Skydive ENPC 
wijst de afnemer en/of deelnemer op de mogelijkheid om een reis- of 
annuleringsverzekering af te sluiten.  

 



 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 De afnemers en/of deelnemers erkennen door het aangaan van een overeenkomst 
met Skydive ENPC uitdrukkelijk, dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat 
parachutespringen en alle  activiteiten die hiermee samenhangen, risico’s met zich 
kunnen meebrengen voor de gezondheid van deelnemer en dat het schade aan 
goederen, lichamelijk letsel en de dood tot gevolg kan hebben.  

4.2 De afnemer en/of deelnemer vrijwaart Skydive ENPC uitdrukke lijk voor de schade 
die hij/zij of enige derde lijdt ten gevolge van het parachutespringen, de hiermee 
samenhangende activiteiten en het gebruik van materialen van Skydive ENPC.  

4.3 Indien Skydive ENPC op grond van de wet toch aansprakelijk wordt geacht vo or 
eventuele schade zijdens de afnemer, deelnemer of derden, zal Skydive ENPC alleen 
gehouden kunnen zijn directe schade te vergoeden. Vergoeding van eventuele 
vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.  

4.4 Skydive ENPC is aangesloten bij de Koninklijke N ederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart (KNVvL), afdeling parachutespringen. Door de KNVvL is een wettelijke 
aansprakelijkheidspolis afgesloten, waarop Skydive ENPC in voorkomend geval een 
beroep kan doen. De aansprakelijkheid van Skydive ENPC is te allen ti jde beperkt tot 
het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Op 
verzoek verstrekt Skydive ENPC een afschrift van voornoemde polis. Het staat de 
afnemer en/of deelnemer te allen tijde vrij zich zelfstandig (bij) te verze keren. 

 

5. Opleidingen 

5.1 Een Basisopleiding Parachutespringen (grondopleiding) duurt altijd 2 dagen.  

5.2 Wanneer een opleidingsdag uitvalt wegens overmacht, waaronder in deze ook 
uitdrukkelijk moet worden verstaan: stakingen, op veiligheidsoverwegingen 
berustende orders van de vliegtuigverhuurder, technische storingen, tijdelijke of 
definitieve sluiting van Breda Airport en overige, de veiligheid van de afnemer en/of 
deelnemer betreffende redenen (waaronder weersomstandigheden), is Skydive ENPC 
nimmer aansprakelijk te houden en zal er geen enkele schadevergoeding in welke vorm 
dan ook aan de afnemer en/of deelnemer worden voldaan.  

5.3 Skydive ENPC zal de afnemer en/of deelnemer zoveel mogelijk in de gelegenheid 
stellen om wegens de onder 5.2  genoemde redenen gemiste opleidingsdagen, binnen 
12 maanden na de eerste opleidingsdag alsnog in te halen.  

5.4 Gesloten overeenkomsten met betrekking tot opleidingen zijn aan de persoon van 
de deelnemer gebonden en derhalve niet overdraagbaar zonder nadrukkelijke 
toestemming van Skydive ENPC. 

5.5 De afnemer en/of deelnemer zal zich te allen tijde houden aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften en alle instructies of aanwijzingen die door of namens het 
bestuur en/of leden van Skydive ENPC aan hem/haar worden gegeven, opvolgen. 

5.6 Skydive ENPC behoudt zich het recht voor om een deelnemer wegens dwingende 
redenen van verdere deelname van een opleiding uit te sluiten. Dwingende redenen 
behelzen in ieder geval het niet voldoen aan hetgeen is opgenomen onder artikel 5.5, 
en het niet geschikt zijn van de deelnemer voor het beoefenen van het 



parachutespringen (te beoordelen door een Instructeur) , zodat een onaanvaardbaar 
gevaar voor de deelnemer zelf of anderen kan ontstaan.   

5.7 Indien een opleiding wegens de in artikel 5.6  genoemde dwingende redenen wordt 
beëindigd, kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde 
opleidingsgelden of op enigerlei vorm van schadevergoeding.  Ook extra gemaakte 
kosten, waaronder vervoer, verblijf, medische kosten of andere gemaakte kosten, 
worden niet vergoed. De enige mogelijke restitutie is die van de bij de opleiding 
behorende sprongen.  

5.8 Bij het gestelde in artikel 5.6 of het zelfstandig stoppen van de opleiding heeft de 
deelnemer wel de mogelijkheid om het opleidingstegoed om te zetten in een 
tandemsprong. 

6. Tandemsprongen 

6.1 Skydive ENPC behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen t e 
weigeren een tandemsprong te maken. Het maximale toegestane gewicht voor een 
tandemsprong is 100 kilo. Alleen na beoordeling van een Instructeur is er een 
mogelijkheid voor een tandemsprong met een gewicht hoger dan 100 kilo.  Hierbij 
worden o.m. fysieke gesteldheid, fitheid en leeftijd in de beoordeling meegenomen.  

6.2 Wanneer een tandemsprong uitvalt wegens overmacht, waaronder in deze ook 
uitdrukkelijk moet worden verstaan: stakingen, op veiligheidsoverwegingen 
berustende orders van de vliegtuigverhuurder, technische storingen, en overige, de 
veiligheid van de deelnemer betreffende redenen (waaronder weersomstandigheden), 
is Skydive ENPC nimmer aansprakelijk te houden en zal er geen enkele 
schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de afnemer en/of deelnemer worden 
voldaan. 

6.3 Skydive ENPC zal de deelnemer zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om 
wegens de onder 6.2 genoemde redenen gemiste tandemsprong, zo snel mogelijk in te 
halen. 

6.4 Gesloten overeenkomsten met betrekking tot tandemsprongen zijn aan de persoon 
van de deelnemer gebonden en derhalve niet overdraagbaar  zonder nadrukkelijke 
toestemming van Skydive ENPC. 

6.5 De afnemer en/of deelnemer zal zich te allen tijde houden aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften en alle instructies of aan wijzingen die door of namens het 
bestuur, leden of instructiekader aan hem/haar worden gegeven, opvolgen.  

6.6 Skydive ENPC behoudt zich het recht voor om een deelnemer wegens dwingende 
redenen van deelname van een tandemsprong uit te sluiten. Dwingende redenen 
behelzen in ieder geval het niet voldoen aan hetgeen is opgen omen onder artikel 6.5, 
en het niet geschikt zijn van de deelnemer, zodat een onaanvaardbaar gevaar v oor de 
deelnemer zelf of anderen kan ontstaan, dit ter beoordeling van een Instructeur. 

6.7 Indien een tandemsprong wegens overmacht niet wordt uitgevoerd, blijft restitutie 
mogelijk. Bij het bedenken en niet langer deel willen nemen aan een sprong blijft 
restitutie mogelijk tenzij de deelnemer al in het vliegtuig zat en deze al is opgestegen.  
Bij het niet houden aan het gestelde in artikel 6.5 behoudt Skydive ENPC het recht om 
geen restitutie te verlenen.  

6.8 Bij een tandemsprong die aangekocht is bij een externe aanbieder (o.m. 
Vliegles.nl, Groupon) is geen mogelijkheid tot restitutie. De afn emer zal zich dan 



moeten richten aan de betreffende partij.  Bij een afwezigheid op de afspraak wordt de 
tandemsprong wel geïncasseerd bij de externe aanbieder en vervalt de mogelijkheid 
tot restitutie.  

6.9 Een afnemer van een foto- en/of videoreportage ziet af van een aparte quitclaim. 
Foto’s en video’s gemaakt bij Skydive ENPC  worden uitsluitend voor 
promotiedoeleinden van de vereniging gebruikt  met dien verstande dat het 
beeldmateriaal nooit buiten de vereniging gebruikt zal worden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de geportretteerde. 

 
7. Annulering en Klachten 

7.1 Een afnemer en/of deelnemer dient bij verhindering van de activiteit zo snel 
mogelijk contact op te nemen met Skydive ENPC.  

7.2 Indien een afnemer en/of deelnemer verzuimt af te melden, beh oudt Skydive ENPC 
het recht voort om betrokkene niet langer deel te laten nemen aan de activiteiten.  

7.3 Indien een afnemer en/of deelnemer verzuimt af te melden, vervalt de 
mogelijkheid op betalingsrestitutie.  

7.4 Bij klachten kan een afnemer en/of deeln emer zich richten aan het bestuur van 
Skydive ENPC via info@enpc.nl.  

 
8. Slotbepalingen 

8.1 Op alle producten en diensten van Skydive ENPC en op deze algemene 
voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

8.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de 
door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht 
door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda. 

8.3 Op alle producten, diensten en services van Skydive ENPC  is het privacy policy van 
de vereniging van toepassing. Deze is terug te vinden op de website van de vereniging, 
https://www.enpc.nl .  
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