
Algemene Voorwaarden van Voordeeluitjes.nl 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Voordeeluitjes.nl.   
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien Voordeeluitjes.nl 

zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Voordeeluitjes.nl behoudt zich het recht 
voor om de algemene voorwaarden zonder nader bericht te wijzigen of aan te passen. 

3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat de diensten van Voordeeluitjes.nl vallen 
onder de uitzondering die de wet stelt voor reserveringen in het kader van 
vrijetijdsbesteding.  

4. Op geschillen met Voordeeluitjes.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
worden die bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.  
 

Artikel 2 – Dienstverlening 

1. Voordeeluitjes.nl is een online platform waarop hotels en vakantieparken hun 
arrangementen aanbieden en waar gebruikers deze arrangementen kunnen boeken.  

2. Bij boeking van een arrangement op Voordeeluitjes.nl gaat u rechtstreeks een overeenkomst 
aan met het betreffende hotel of vakantiepark. Het hotel of vakantiepark geeft uitvoering 
aan de overeenkomst.  
 

Artikel 3- Prijzen en beschikbaarheid  

1. De arrangementsprijzen zijn voor hotels per persoon op basis van twee volbetalenden in een 
standaard kamer en voor vakantieparken met het voorgeschreven aantal personen per 
accommodatie. De prijzen kunnen verschillen per aankomstdatum en zijn exclusief 
administratiekosten, eventuele stads- en toeristenbelasting (en eventuele servicekosten). 
Stads- en toeristenbelasting verschilt per locatie en is onder voorbehoud van wijzigingen. 

2. Het totaalbedrag van de boeking, inclusief administratiekosten, stads- en toeristenbelasting 
en eventuele servicekosten betaalt u aan het hotel of vakantiepark, tenzij in de 
boekingsbevestiging staat vermeld dat u dient te betalen aan Voordeeluitjes.nl.  

3. Het hotel of vakantiepark kan om een (aan)betaling en/of borgstelling vragen. Dit wordt 
vermeld in de boekingsbevestiging. De factuur voor de (aan)betaling en/of borgstelling 
ontvangt u rechtstreeks van het hotel of vakantiepark. U dient deze tijdig te voldoen om de 
boeking te garanderen.  

4. Hotels en vakantieparken kunnen op ieder moment de arrangementsprijzen aanpassen.  

Artikel 4 - Boeking 

1. Van uw boeking bij het hotel of vakantiepark ontvangt u een boekingsbevestiging van 
Voordeeluitjes.nl. Hotels en vakantieparken behouden zich het recht voor om de boeking 
alsnog te weigeren of de inhoud van de boeking te verbeteren bij (kennelijke) fouten.  

2. Het is mogelijk dat de beschikbaarheid en/of de prijs van de boeking door Voordeeluitjes.nl 
gecontroleerd dient te worden bij het hotel of vakantiepark. U ontvangt dan eerst een 
aanvraagbevestiging en na de controle een boekingsbevestiging. U kunt geen rechten 
ontlenen aan de aanvraagbevestiging. 

3. De minimum leeftijd voor het boeken van een arrangement is 18 jaar en in een aantal 
gevallen 21 jaar.  

4. Bij het boeken bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste 
(persoons)gegevens en eventuele betaalgegevens.  

 



Artikel 5 – Wijziging/annulering boeking, no-show  

1. Indien u uw boeking wilt wijzigen of annuleren kunt u per e-mail (team@voordeeluitjes.nl) of 
bij voorkeur telefonisch (085-7609760) contact met ons opnemen. De wijziging of annulering 
gaat in op het moment wanneer deze schriftelijk door ons aan u is bevestigd.  

2. Voordeeluitjes.nl berekent € 7,50 per wijziging in een boeking.  
3. Ieder hotel of vakantiepark heeft zijn eigen wijzigings- en/of annuleringsvoorwaarden, die te 

vinden zijn op Voordeeluitjes.nl bij de betreffende locatie. Het staat het hotel of 
vakantiepark vrij de verzochte wijziging wel of niet te accepteren. Wijziging, annulering of 
‘no-show’ kan kosten met zich meebrengen. Het hotel of vakantiepark stuurt u hiervoor 
rechtstreeks een factuur. De administratiekosten van Voordeeluitjes.nl blijven in alle gevallen 
verschuldigd en worden niet gerestitueerd. 

4. Bij een gewijzigde boeking gelden de minimum annuleringskosten van de oorspronkelijke 
boeking. 

Artikel 6 – Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de website 
Voordeeluitjes.nl berusten bij Freetime Company. 

2. Onder rechten van intellectuele of industriële eigendom worden onder meer begrepen alle 
auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, 
modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom. 

Artikel 7 – Opmerkingen/klachten verblijf 

1. Opmerkingen of klachten over uw verblijf dient u direct tijdens uw verblijf bij het hotel of 

vakantiepark te melden. De locatie waar u verblijft kan op dat moment nog werk maken van 

uw opmerking of klacht.  

2. Mocht uw opmerking of klacht niet naar tevredenheid zijn afgewikkeld door het hotel of 

vakantiepark dan kunt u hierover binnen 10 werkdagen na uw verblijf contact met ons 

opnemen, bij voorkeur telefonisch, dan wel per e-mail.  

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

1. Voordeeluitjes.nl stelt de inhoud van de website en overige uitingen zoals (geprinte) 

media samen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen er 

onvolkomenheden en onjuistheden op (of in de uitingen van) Voordeeluitjes.nl 

voorkomen. Voordeeluitjes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg 

hiervan. 

2. Voordeeluitjes.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze 

website en/of voor het niet (behoorlijk) functioneren van de website.  

3. Voordeeluitjes.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit (kennelijke) 

onjuistheden in een aanvraag- en/of boekingsbevestiging, waaronder ook begrepen 

fouten in door u verstrekte persoonsgegevens.  

4. Hotels en vakantieparken dragen zorg voor de informatie aangaande hun locatie alsmede 
de inhoud, prijzen, beschikbaarheid en annuleringsvoorwaarden van arrangementen op 
(of in de uitingen van) Voordeeluitjes.nl. De informatie van de locatie bestaat onder 
andere uit foto’s en beschrijvingen van hotels (kamers), vakantieparken 
(accommodaties) en faciliteiten. De locatie kan deze informatie te allen tijde aanpassen. 
Voordeeluitjes.nl is niet aansprakelijk voor schade die geleden is door onjuistheden in 
deze informatie. U dient eventuele schade rechtstreeks op het hotel of vakantiepark te 
verhalen.  

mailto:team@voordeeluitjes.nl


5. Schadeclaims aangaande de dienstverlening van Voordeeluitjes.nl dienen binnen 10 
werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Voordeeluitjes.nl te zijn gemeld, 
op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in december 2020. 

Voordeeluitjes.nl is een onderdeel van Freetime Company B.V, gevestigd aan de Munsterstraat 20 te  
(7418 EV) Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08154831.  

 


