Charter- en Rondvluchten Algemene Voorwaarden Rotarywings BV
(aanvulling op algemene leveringsvoorwaarden Rotarywings BV)

blad 1 van 1
4)

In deze reglementen hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
De onderneming of ondernemer
Rotarywings BV
De opdrachtgever
de wederpartij van de onderneming
De betrokkene(n)
de wederpartij van de onderneming
De huurder
de wederpartij van de onderneming; degene die
een luchtvaartuig huurt
Gezagvoerder
de gezagvoerder zoals omschreven in en in de
zin van de luchtvaartwet
De overeenkomst
die tussen de onderneming en de opdrachtgever
is gesloten en waarop deze algemene
reglementen van toepassing zijn.
Al datgene wat deze reglementen strijdig maakt met de Nederlandse
luchtvaartwetgeving is nietig en hiervoor in de plaats geldt het bepaalde in de
luchtvaartwet en de Wet Luchtvaart. Voorts zijn alle bepalingen van de
Nederlandse luchtvaartwet en de Wet Luchtvaart van toepassing. Daarnaast zijn de
volgende reglementen van toepassing indien een door Rotarywings BV beschikbaar
gesteld luchtvaartuig wordt gehuurd, respectievelijk door Rotarywings BV een
vliegopleiding wordt verzorgd:
Betaling chartervluchten
1)
De opdrachtgever is verplicht de charterprijs te betalen op of voor het tijdstip
genoemd in de overeenkomst en wel in de muntsoort, op de plaats en volgens
de wijze als daar aangegeven. Betaling van kosten, die niet zijn begrepen in de
charterprijs, als ook van andere bedragen bij deze overeenkomst voorzien,
moeten plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum van de desbetreffende
nota, op dezelfde wijze en in dezelfde muntsoort, dan wel – naar keuze van
Rotarywings BV - in de muntsoort waarin Rotarywings BV de kosten heeft
moeten voldoen.
2)
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn verplichtingen als vermeld in het
vorige lid van dit artikel na te komen, dan wel deze verplichting niet tijdig
nakomt, zal Rotarywings BV gerechtigd zijn de vluchten waarop de
overeenkomst betrekking heeft als geannuleerd te beschouwen, in welk geval
de opdrachtgever de volle charterprijs zal zijn verschuldigd dan wel de
overeenkomst – zonder enige in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, in wel geval de opdrachtgever verplicht is 50%
van de charterprijs te betalen als schadevergoeding, respectievelijk 100% van
de charterprijs indien zodanige beëindiging plaats heeft op de dag van de
aanvang van de vlucht dan wel gedurende de vlucht, evenals in verband met de
voorgenomen of in uitvoering zijnde vlucht(en).
Helikopter en bemanning
1)
De ondernemer stelt de helikopter volledig uitgerust, ter beschikking van de
opdrachtgever voor het uitvoeren van de (rond- of instructie-) vlucht(en) op
basis van de algemene reglementen van Rotarywings BV
2)
Ingeval de overeenkomst voorziet in vervoer van vracht dient de opdrachtgever
zorg te dragen voor voldoende stuwings- en bevestigingsmateriaal, hetwelk voor
wat betreft zijn geschiktheid is onderworpen aan de goedkeuring van de
ondernemer.
3)
De ondernemer heeft het recht de helikopter of het vliegtuigtype, aangewezen
voorde vlucht(en). te vervangen door een of meer andere helikopters,
respectievelijk een ander helikoptertype, geschikt voor het vervoer.
Veranderingen in het vliegschema
1)
Wijzigingen en/of uitbreidingen op verzoek van de opdrachtgever van de
overeengekomen vlucht(en), het vliegschema of de duur van de vlucht (en),
behoeven de goedkeuring van de ondernemer.
2)
De in deze overeenkomst genoemde wijzigingen en/of uitbreidingen van de
overeengekomen vluchten kunnen wijzigingen in de charterprijs meebrengen.
Vergunningen
1)
Vergunningen van regerings- of andere instanties, noodzakelijk voor het
uitvoeren van de vlucht(en), zullen door de ondernemer worden aangevraagd,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen. dat deze door de opdrachtgever zullen
worden aangevraagd. De opdrachtgever is verplicht zodanig te handelen dat de
verlening van hier bedoelde vergunningen niet in gevaar wordt gebracht,
alsmede die medewerking te verlenen en die inlichtingen, gegevens en
verklaringen van de ondernemer te verschaffen die deze nodig acht voor het
verkrijgen van de hier bedoelde vergunningen.
2)
Indien de vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel door de ondernemer
dienen te worden aangevraagd en tengevolge van enige oorzaak die niet voor
rekening van de opdrachtgever komt, deze vergunningen uitblijven. worden
geweigerd, niet-tijdig worden verleend of worden ingetrokken, vervalt deze
overeenkomst en is er geen charterprijs of boete verschuldigd, in welk geval de
enige verplichting van de ondernemer zal bestaan in de terugbetaling van de
charterprijs voorzover deze was voldaan.
3)
Indien als gevolg van een der oorzaken genoemd in het eerste lid van dit artikel
de vlucht (en) door de ondernemer slechts ten dele kan (kunnen) worden
uitgevoerd binnen de reisduur van de vlucht(en) zal de charterprijs naar
evenredigheid worden verminderd op basis van de bestede tijd en het aantal
gemaakte vlieguren bij het ten dele uitvoeren van vlucht(en).

5)

6)

Niettegenstaande het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, kunnen
partijen overeenkomen, dat de helikopter ter beschikking van de opdrachtgever
zal blijven, in welk geval de opdrachtgever aan de ondernemer overstaangelden
als bepaald in de overeenkomst verschuldigd zal zijn berekend vanaf het begin
der vertraging, alsmede vergoeding van de tengevolge van dit overstaan te
maken extra kosten.
Indien de vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel door de opdrachtgever
dienen te worden aangevraagd en deze vergunningen alsdan uitblijven, worden
geweigerd, niet tijdig worden veneend of worden ingetrokken waardoor de
ondernemer niet, in staat zal zijn de vluchten geheel of gedeeltelijk uit te voeren,
vervalt deze overeenkomst en is de opdrachtgever aan de ondernemer de volle
charterprijs en andere gemaakte kosten verschuldigd, onverminderd het recht
van de ondernemer volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te
vorderen en onverminderd haar bevoegdheden als vermeld in deze
leveringsvoorwaarden.
Het maken van foto’s vanuit de lucht is niet toegestaan, tenzij de fotograaf een
geldige vergunning van het Ministerie van Defensie daarvoor bij zich heeft.

Overstaangelden en extra vlieguren
1)
Indien de helikopter is geland op een plaats niet genoemd in het vliegschema
voor enig doel hetwelk naar het oordeel van de gezagvoerder van de helikopter
noodzakelijk was voor de veiligheid van de helikopter, zijn bemanning of
passagiers ofwel samenhangt met het uitvoeren van de vlucht of van een van
de overeengekomen vluchten dan wel dienstbaar kan zijn aan het redden van lijf
en goed en voorts in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de gezagvoerder
de vlucht hervat binnen vier uur na zulk een landing, wordt de vlucht geacht te
zijn uitgevoerd en is de charterprijs verschuldigd. De opdrachtgever zal in
zodanig geval geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van
de charterprijs, dan wel op schadevergoeding
Verplichtingen van passagiers en afzenders van goederen
1)
Deze overeenkomst wordt aangegaan door de opdrachtgever zowel op eigen
naam en voor eigen rekening en risico als op naam en voor rekening van de
onderhuurders, gebruikers, passagiers, eigenaars, alsook derden die recht
hebben op of stellen belang te hebben bij de bagage, vracht en levende have
vervoerd in het kader van deze overeenkomst.
2)
De opdrachtgever staat er voor in dat onderhuurders, gebruikers, passagiers en
eigenaars, alsook derden die recht hebben op of stellen belang te hebben bij de
bagage, vracht en levende have, vervoerd in het kader van deze overeenkomst,
alsmede het maken van luchtfoto’s, alle wetten en/of andere voorschriften van
regerings- of andere instanties, welke deze ook mogen zijn, in acht zullen nemen,
alsook voor het overige aan hun verplichting zullen voldoen en alle rechten.
boeten, heffingen en andere kosten in verband daarmede, ook al zijn deze
verschuldigd door de ondernemer af worden deze van de ondernemer geheven,
zullen voldoen. De opdrachtgever zal de ondernemer vrijwaren en
schadeloosstellen ten aanzien van alle ver1iezen, kosten, vorderingen en
heffingen welke de ondernemer zou lijden of verschuldigd worden als gevolg van
het niet-inachtnemen van bovenbedoelde voorschriften.
3)
Vogels, honden, katten of dieren van welke soort ook mogen de passagiers niet
vergezellen noch als vracht worden aangenomen, tenzij met voorafgaande
schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer.
4)
Geen goederen zullen worden toegelaten aan boord van het vliegtuig als bagage,
vracht of anderszins, welke niet kunnen worden vervoerd in overeenstemming
met de toepasselijke wetten en/of voorschriften van overheidswege of van de
ondernemer dan wel welke naar het oordeel van de ondernemer gevaarlijk of
riskant zijn.
Overige bepalingen
1)
Op deze Algemene Voorwaarden van les en verhuurvoorwaarden zijn eveneens
van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Rotarywings BV.
Uitwellingerga 24 augustus 2008.

