Algemene voorwaarden voor het gebruik van de
Stellplatz Bad Aken
1. Geldigheid
Deze voorwaarden regelen de rechten en plichten
tussen de gebruiker en Kur- und Badegesellschaft
mbH (hierna KuBa) als exploitant van de Stellplatz
Bad Aken, Branderhofer Weg 11, D-52066 Aken
(hierna Kampeerplaats). De prestaties van KuBa op
grond van de overeenkomst worden telkens verricht
op basis van de voor de gebruiksduur geldende
tariefregeling.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
a) Een overeenkomst over het gebruik van
Kampeerplaats komt pas tot stand na een
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van KuBa. Dit
gebeurt bij de overhandiging van een door de
gebruiker correct ingevulde en door een
gemachtigde
van
KuBa
ondertekende
gebruiksovereenkomst. Er kan geen aanspraak
worden gemaakt op het sluiten van een
gebruiksovereenkomst. KuBa heeft het recht om het
sluiten van een overeenkomst zonder opgave van de
redenen te weigeren.
b) De normale gebruiksduur bedraagt maximaal 2
nachten. Een langer gebruik is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming van KuBa. Een
voortgezet gebruik na een periode van 2 nachten
leidt niet tot een stilzwijgende verlenging van de
gebruiksovereenkomst.
c) Een gebruiksovereenkomst met jongeren van
minder dan 18 jaar kan alleen worden gesloten na
overlegging van een schriftelijke toestemming van
hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. Einde van de overeenkomst
a) Na afloop van het gebruik moet de staplaats
opgeruimd, schoongemaakt en in de oorspronkelijke
toestand teruggebracht worden. Als de gebruiker
ondanks een aanmaning van KuBa deze plicht niet
nakomt, heeft KuBa het recht om de staplaats op
kosten van de gebruiker weer in de oorspronkelijke
toestand te brengen.
b) KuBa heeft het recht om zich uit de overeenkomst
terug te trekken, indien Kampeerplaats door
overmacht geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking
kan worden gesteld. In dit geval krijgt de gebruiker
het reeds betaalde gebruikstarief voor de nietbruikbare tijd terugbetaald. De gebruiker kan geen
andere aanspraken maken tegenover KuBa.
c) KuBa heeft op elk moment het recht om de
overeenkomst om dringende redenen per direct op te
zeggen. Er is sprake van een dringende reden, indien
de gebruiker door zijn gedrag continu de huisregels
overtreedt.
4. Betaalvoorwaarden
Het gebruikstarief voor de volledige duur van de
gebruiksperiode dient bij de totstandkoming van de
overeenkomst contant vooruitbetaald te worden.
5. Aansprakelijkheid van de gebruiker
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de
gebruikte staplaats en inrichtingen op Kampeerplaats
die door hem, meereizende personen en
meegebrachte dieren wordt veroorzaakt.

Indien de gebruiker een schadevergoeding betaalt,
staat KuBa de schadeclaims tegen de veroorzaker af
aan de gebruiker.
6. Aansprakelijkheid van KuBa
KuBa is alleen aansprakelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Dit geldt
ook
bij
plichtsverzuim
door
wettelijke
vertegenwoordigers of agenten van KuBa. In het
bijzonder kan KuBa niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door uitval
of verstoring van de water- en stroomtoevoer.
Hetzelfde geldt voor lawaaihinder door derden.
Verder kan KuBa bij lichte nalatigheid niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg
van het gebruik van de inrichtingen of apparaten op
Kampeerplaats. Dit geldt niet voor overlijden, letselof gezondheidsschade, voor zover hiervoor
aansprakelijkheid van KuBa bestaat.
7. Privacy
De gebruiker stemt ermee in dat KuBa alle informatie
met betrekking tot de overeenkomst en de details
voor de afhandeling van de overeenkomst opslaat in
een computer en gebruikt voor de uitvoering van de
overeenkomst en de afrekening. De opgeslagen
gegevens worden niet voor commerciële doeleinden
doorgegeven aan derden.
8. Overige
a) Wijzigingen en aanvullingen van deze
gebruiksovereenkomst
dienen
schriftelijk
te
gebeuren. Dit geldt ook voor de opheffing van de
clausule die de schriftelijke vorm voorschrijft.
b) Alleen het recht van de Duitse Bondsrepubliek is
van toepassing. De taal van de overeenkomst is het
Duits.
c) Voor zover er voor de gebruiker geen algemeen
bevoegde rechter in Duitsland is, is uitsluitend de
rechtbank van Aken bevoegd voor alle geschillen met
betrekking tot deze overeenkomst. In alle andere
gevallen is de algemeen bevoegde rechter bevoegd.
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