
Privacyverklaring Escapeloop.nl 
 

Escapeloop.nl respecteert de privacy van de bezoeker van de website, in het bijzonder de rechten 

van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerd verwerking van persoonsgegevens. Vanwege 

volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en 

geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf. Het doel ervan alsook de 

mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht top de 

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij 

geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele 

telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende 

gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van 

toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

1. Website (hierna ook ‘’de website’’): Escapeloop.nl 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘’De beheerder’’): 

Escapeloop.nl, gevestigd te De Tille 6, 8723ER Koudum, kvk-nummer: 74288024 

 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens 

en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire 

doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor 

ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

Artikel 3 – De content van de website 

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd 

bij wet door intellectuele eigendomsrechten, ieder reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op 

welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische 

applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten 

strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat 

niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Artikel- 4 Het beheer van de website 

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

• De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of het beperken 

tot de gehele of een gedeelte van de website 

• Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is 

met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 

• De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

 

Artikel – 5 Verantwoordelijkheden 

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen moeilijkheden of 

onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn 

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen 

verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw 

gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf 

verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u p het internet raadpleegt. 

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

•  Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

• Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw 

apparatuur opgelopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich 

onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij 

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel – 6 Het verzamelen van gegevens. 

Uw gegevens worden verzameld door Escapeloop.nl en (een) externe verwerker(s). Onder 

persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare 

natuurlijke persoons; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, 

een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die 

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 

sociale identiteit. 



De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door e 

beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van 

uw bestellingen. 

 

Artikel – 7 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing 

van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht 

tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze 

rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: Info@escapeloop.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, 

waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact 

kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediend verzoek, krijgt u antwoord op uw 

verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze 

termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

 

Artikel – 8 Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en 

waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, 

worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, 

waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer on der de bescherming van de bepalingen van 

deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaald informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteit van de 

website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het 

moment van het vragen van de gegevens 

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te 

ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@escapeloop.nl. 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële 

doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@escapeloop.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te 

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad 

die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in 

geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10- Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur 

zoals deze bij wet is bepaald. 
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Artikel 11 – Cookies 

 

1. 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op 

de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze 

website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op 

u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, 

verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder 

gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een 

periode van dertien maand. 

2. 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website 

• Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en 

inloginformatie. 

• Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze 

website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening 

beter afstemming op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet 

zien wie onze website bezoekt of vanaf weke pc het bezoek plaatsvindt. 

• Niet geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze 

website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening 

beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

• Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante 

advertenties. Uit de informatie over bezochte website kunnen persoonlijke interesses 

worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld 

gericht advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van 

mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden 

doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

- Google analytics geanonimiseerd (analytische cookies) 

- Facebook (tracking cookie) 

- Google adwords (tracking cookie) 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of 

derden op uw apparatuur worden geinstalleerd. 

5. Voor meer informaite over  het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk 

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen.: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-

post/cookies#faq  

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen 

rechten worden ontleend. 
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Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van 

de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens 

wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot R. 

Zonderland, info@Escapeloop.nl  

 

Artikel 15 – Toeschrijving 

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer 

(https://www.rocketlawyer.com/nl/nl). 

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 30-9-2021 tot nader order. 
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Algemeen voorwaarden Escapeloop.nl 

Opgemaakt 22-04-2021 

 

Definities: 

 

1. Escapeloop.nl : Escapeloop.nl , onderdeel van Zonderland Dienstverlening gevestigd te 

Koudum onder KvK nr. 74288024 

2. Klant: degene met wie Escapeloop.nl een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: Escapeloop en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, 

bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 

Escapeloop.nl 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk 

zijn overeengekomen 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullend en/of afwijkende algemene voorwaarden 

van de klant of van derden uitdrukkelijk uit 

Prijzen. 

1. Alle prijzen die Escapeloop.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele 

overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Escapeloop.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die 

anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Escapeloop.nl te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Escapeloop.nl niet 

kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de 

overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een 

prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke 

regeling. 

Monsters en modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen 

andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen 

uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model 

overeenstemmen. 

Gevolgen niet tijdig betalen. 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Escapeloop.nl gerechtigd de 

wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 

8% per maand voor de handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in 

verzuim is. Waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 



2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en 

eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Escapeloop.nl 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Escapeloop.nl zijn verplichtingen opschorten totdat 

de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de 

klant, zijn de vorderingen van Escapeloop.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door 

Escapeloop.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Escapeloop.nl te 

betalen. 

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Escapeloop gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten 

aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2. Escapeloop.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of 

elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant 

de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan 

Escapeloop.nl tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor de rekening van de 

klant 

Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder 

opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

- Het product/dienst niet is gebruikt 

- Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 

- De verzegeling nog intact is. 

- De inlogcode nog niet gebruikt is bij de virtuele assistent. 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid1 genoemd, vangt aan: 

- Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 

bestelling 

- Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 

- Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen. 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via 

info@escapeloop.nl  

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn 

herroepingsrecht te retourneren aan Escapeloop.nl, bij gebreke waarvan zijn 

herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig 

retourneer, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor de rekening 

van de consument. 
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Opschortingsrecht 

Ten zij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit 

deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Escaeploop.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de 

klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van 

Escapeloop.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft 

gesteld. 

2. De retentierecht geld eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog 

betalingen verschuldigd is aan Escapeloop.nl 

3. Escapeloop.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt 

als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan 

Escapeloop.nl te verrekenen met een vordering op Escapeloop.nl 

 

Eigendomsvoorbehoud. 

1. Escapeloop.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft 

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Escapeloop.nl op grond van wat 

voor met Escapeloop.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen 

inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2. Tot die tijd kan Escapeloop.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken 

terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, 

verkopen, vervreemde of anderszins bezwaren. 

4. Indien Escapeloop.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomst 

als ontbonden en heeft Escapeloop.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en 

rente te vorderen. 

 

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2. Levering vindt plaats bij Escapeloop.nl , tenzij partijen anders zijn overeengekomen 

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft 

Escapeloop.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen 

deel alsnog is voldaan. 

4. Bij te late betaling is er sprak van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een 

verlate levering niet aan Escapeloop.nl kan tegenwerpen. 

 

 

 



Vrijwaring 

De klant vrijwaart Escapeloop.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 

Escapeloop.nl geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten 

1. De klant dient een door Escapeloop.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig 

mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant 

redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Escapeloop.nl 

daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de 

tekortkomen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Escapeloop.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de 

tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, 

zodat Escapeloop.nl in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen 

partijen. 

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet 

toe leiden dat Escapeloop.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten 

dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Escapeloop.nl 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Escapeloop.nl ook 

daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant. 

Als Escapeloop.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Escapeloop.nl 

verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Escapeloop.nl 

1. Escapeloop.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor 

zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Escapeloop.nl 

2. Indien Escapeloop.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor 

directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Escapeloop.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Indien Escapeloop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door 

een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van 

(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het  (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een 

catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding 



zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of 

opschorting van enige verplichting 

6. Escapeloop is niet aansprakelijk door het niet opvolgen van de RIVM maatregelen van de 

klant m.b.t. de covid-19 pandemie. De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 

RIVM maatregelen. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Escapeloop.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de 

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet 

uitgesloten het bepaald in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek 

Recht op Ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Escapeloop.nl toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar 

bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Escapeloop.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, 

dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Escapeloop.nl in verzuim is. 

3. Escapeloop.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant 

zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien 

Escapeloop.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goed grond geven om te 

vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Escapeloop.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Escapeloop.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant 

bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de 

overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten. 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden 

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Escapeloop.nl 

2. De bepaling geld als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelt in artikel 

3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolge van nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of 

vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling 

die het dichtst in de buurt komt van wat Escapeloop.nl bij het opstellen van de voorwaarden 

op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 



2. De Nederlands recht in het arrondissement waar Escapeloop.nl is gevestigd/ praktijd houdt/ 

kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen 

partijen, tenzij de wed dwingend anders voorschrijft. 

 


