Algemene voorwaarden Skicentrum Moser
Ski- en snowboardlessen


Elke ski- of snowboardgroep bestaat uit maximaal 8 personen



Een les duurt 60 minuten



U moet 15 minuten voordat de les begint aanwezig zijn



Het cursusgeld moet voor de aanvang van de cursus betaald worden aan de balie
(contant of pin)



Het inhalen van een les is niet mogelijk



Mocht u een les missen dan kunt u deze compenseren met een uur vrij skiën of
snowboarden



Kinderen t/m 15 jaar zijn verplicht om een helm te dragen bij het betreden van de skibaan



Skiën en snowboarden op onze banen is geheel voor eigen risico. Skicentrum Moser is
niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade.



Prijzen en (openings)tijden zijn onder voorbehoud



Restitutie van lesgelden of abonnementen is niet mogelijk



Wij raden u aan handschoenen, een ski- of regenbroek en een helm te dragen tijdens het
skiën of snowboarden

Tubing


Tubing is mogelijk vanaf 6 Jaar



Elke groep bestaat uit minimaal 8 personen.



Het maximale toegestane gewicht voor Tubing is 100 kilo



Het bedrag voor de activiteit moet vooraf aan de balie betaald worden (pin of contant)



De activiteiten gaan altijd door. Ook bij slecht weer. Mocht u willen annuleren dan kan dat
kosteloos 24 uur van tevoren. Wanneer u op de dag zelf annuleert brengen we 50% van
de kosten in rekening.



Tubing op onze banen is geheel voor eigen risico. Skicentrum Moser is niet aansprakelijk
voor persoonlijke en/of materiële schade.



Wij raden u aan om lichaam bedekkende kleding aan te trekken en dichte schoenen

Aansprakelijkheid


Het betreden van de terreinen en gebouwen van Skicentrum Moser is op eigen risico.
Skicentrum Moser is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens het
verblijf bij Skicentrum Moser (de liften, de pistes en al de door het Skicentrum ter
beschikking gestelde goederen daaronder uitdrukkelijk begrepen), ongeacht door welke
oorzaak ontstaan.



Skicentrum Moser is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies
van of aan goederen



U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering tegen de risico’s die skiën en
snowboarden met zich meebrengen



Gehuurde materialen moeten door bezoekers zorgvuldig gebruikt worden en in goede
staat teruggebracht worden. Mocht er schade door u zijn ontstaan op het gehuurde
materiaal dan bent u daarvoor aansprakelijk.



Wanneer u materiaal bij ons huurt dan moet u van tevoren akkoord gaan met de afstelling
van het materiaal en de staat waarin het materiaal zich bevindt.



Mocht u schade veroorzaken aan eigendommen van Skicentrum Moser dan bent u
daarvoor verantwoordelijk

Algemene bepalingen


Informatie die door Skicentrum Moser verstrekt wordt via het voicemailsysteem en de
website is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen



Wij bewaren uw adres of e-mailgegevens om u op de hoogte te houden van interessante
aanbiedingen. Mocht u dit niet willen dan kunt u contact met ons opnemen (telefonisch of
schriftelijk). Wij zullen dan uw gegevens verwijderen uit ons klantenbestand. Wij zullen uw
gegevens nooit delen met andere partijen.

Slotbepaling


Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.



Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop de
onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen
worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Skicentrum Moser

