Algemene voorwaarden betreffende door Sand Air gevestigd te Rotterdam en Vliegwerk Zeeland gevestigd te Arnemuiden;
kantoorhoudende Rotterdam Airportplein 56 3045 AP Rotterdam, te verlenen diensten,dan wel te leveren prestaties.
Artikel 1
Bij alle contracten , waarbij Sand Air-Vliegwerk Zeeland nader te
noemen SA, zich verplicht diensten te verlenen, dan wel prestaties
te leveren zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij
SA uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan is afgeweken.
Artikel 2
Offertes van SA zijn vrijblijvend en exclusief btw. Niet schriftelijk
door SA bevestigde opdrachten binden SA niet.
Artikel 3
SA zal schriftelijk / mondeling met opdrachtgever overeengekomen
luchtsleepreclame en of andere (vlucht)opdrachten(en) naar behoren
uitvoeren, zulks voor zover naar haar oordeel weers-en vliegtechnische omstandigheden het toelaten en mits de luchtvaartwetgeving
plaatselijk geen beperkingen oplegt.
Artikel 4
Als bewijsstuk van behoorlijke uitvoering van het overeengekomene,
geldt het gestelde in het journaal van het voor iedere (deel)opdracht
aangewende vliegtuig. De hierin door de uitvoerende vlieger aangegeven start en landingstijden geven de duur van de uitgevoerde
vlucht aan.
Artikel 5
Alle prijzen zijn exclusief de geldende btw . Betaling dient te
Geschieden binnen (veertien) dagen na datering van de desbetreffende factuur.
Artikel 6
De gesleepte teksten worden door of namens SA vervaardigd. Aanmaakkosten zijn in de prijzen begrepen. De maximale lengte van
een standaard sleeptekst bedraagt niet meer dan 25 letters en of
lettertekens. Standaard teksten blijven eigendom van SA.
Speciale teksten (dit zijn anders als normaal achter elkaar geplaatste letters en of cijfers zijn niet in de prijzen begrepen en
komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Dergelijke
speciale teksten zijn en blijven derhalve ook eigendom van de
opdrachtgever.
Artikel 7
SA is gerechtigd zelf een tekst te bepalen indien de opdrachtgever niet uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen datum de door
hem gewenste tekst aan SA heeft doen toekomen, een en ander
onder handhaving van haar rechten op volledige betaling van de
overeengekomen contractprijs. Ditzelfde geldt met betrekking
tot modificatie van de door opdrachtgever opgegeven tekst,
wanneer blijkt dat om technische of veiligheidsredenen een
eerder opgegeven tekst dient te worden gewijzigd of aangepast.
Artikel 8
De opdrachtgever is vrij in het kiezen van de te vliegenroute, alsmede het inbrengen van tussentijdse wijzigingen daarin, mits een
dergelijke wijziging tenminste 48 uur voor de aanvang van de
vlucht aan SA is doorgegeven.
Artikel 9
Luchtsleepreclame- en andere opdrachten kunnen op ieder tijdstip
en boven iedere gewenste plaats worden uitgevoerd, voor zover
dit door plaatselijke omstandigheden, vliegveld of luchthavenautoriteiten, luchtvaartwetgeving, weersomstandigheden en andere vliegtechnische omstandigheden nier wordt beperkt of belemmerd.
Artikel 10
Gevallen van overmacht, in het bijzonder van optreden van weersOmstandigheden, welke naar oordeel van SA de uitvoering van

de opdracht onmogelijk , minder gewenst of gevaarlijk doen zijn ,
storingen en belemmeringen in het bedrijf van SA, intrekking om
welke reden dan ook van vergunningen , stakingen, uitsluitingen
brand of ongevallen , mobilisatie , oorlog, terroristische dreigingen/
activiteiten dan wel aanslagen, onlusten of wetsbepalingen , geven
SA het recht de opdracht(en) geheel of gedeeltelijk, definitief of
tijdelijk, te annuleren of op een ander tijdstip uit te voeren, een en
ander onder handhaving van haar rechten op betaling van de overeengekomen contractprijs, naar rato verminderd met dat deel van
de opdracht dat niet werd uitgevoerd. SA is niet aansprakelijk voor
schade welke voorvloeit uit het voorstaande.
Artikel 11
Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van facturen
van SA binnen 14 dagen na de factuurdatum, zullen de facturen
worden geacht, geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te
bevatten van de verleende dienst, dan wel de geleverde prestatie
en de voorwaarden waarop deze werd(en) overeengekomen.
Artikel 12
Voldoening van SA-facturen dient te geschieden in goed gangbaar
Nederlands geld of bankpapier, zonder kosten, korting of compensatie en uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zodat de debiteur na
die dag van rechtswege in gebreke zal zijn, deshalve hem vanaf
de vijftiende dag na factuurdatum de wettelijke rente in rekening
wordt gebracht.
Artikel 13
Zolang er geen vorderingen van SA ten laste van de opdrachtgever
ontstaan, is SA gerechtigd het verlenen van diensten, dan wel leveren van prestaties aan desbetreffende opdrachtgever te schrosen.
Artikel 14
SA zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan in verband met
overschrijding der overeengekomen termijn(en) door SA. Ingeval
van te late levering van diensten dan wel prestaties, zal tegen SA
slechts ontbinding der overeenkomsten kunnen worden gevoerd,
zulks allen indien SA na schriftelijke ingebrekestelling meer dan
3 weken in verzuim komt en zulks allen voor dat deel der opdracht
dat niet werd uitgevoerd.
Artikel 15
Ingeval dat de debiteur van SA de betalingstermijn(en) overschrijdt
alzo in gebreke is en deswege SA haar vordering uit handen geeft,
zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan
de incasso verbonden, conform het Rapport Voorwerk II of dienovereenkomstige of toepasselijke regelingen, voor rekening van
de debiteur komen, met een minimum van 34 euro exclusief BTW
en verder afhankelijk van het belang van de zaak (tariefwijzigingen
voorbehouden)
Artikel 16
Ten aanzien van onze overeenkomsten en van die , welke daarvan
het uitvloeisel zijn, verklaren partijen woonplaats te kiezen te
Rotterdam, ten kantore van SA, zodat eventuele tussen partijen
gerezen verschillen in eerste instantie bij uitsluiting zullen worden
berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
Artikel 17
Op de door SA met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten
overeenkomsten, is steeds het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 18
Vorenstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK
te Rotterdam onder nummer 24176106

