Overeenkomst deelname aan KNLTB
Padelboeker / Tennisboeker
De KNLTB biedt aangesloten verenigingen de mogelijkheid deel te nemen aan KNLTB
Padelboeker/Tennisboeker met als doel om verhuur van padel- en/of tennisbanen via dit digitale
platform mogelijk te maken.
Aan de deelnemende organisatie zal geen andere vergoeding voor Padelboeker/Tennisboeker
in rekening worden gebracht dan in de “Voorwaarden deelname aan KNLTB
Padelboeker/Tennisboeker” zijn opgenomen.
Door ondertekening komt een Overeenkomst tot stand tussen de KNLTB en de deelnemende
organisatie en verklaart de deelnemende organisatie akkoord te gaan met de “Voorwaarden
deelname aan KNLTB Padelboeker/Tennisboeker” die onlosmakelijk met deze Overeenkomst
zijn verbonden. Je gaat akkoord met deze overeenkomst door het gebruik van
Padelboeker/Tennisboeker te accepteren in de online omgeving.

Voorwaarden deelname aan KNLTB
Padelboeker / Tennisboeker
Artikel 1. Algemeen
1. Definities
a. Aanbieder: een bij de KNLTB aangesloten vereniging, die banen ter beschikking
stelt voor verhuur aan Gebruikers;
b. Baan: tennisbaan of padelbaan bij een deelnemende vereniging;
c. Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18
jaar die een Baan huurt bij Aanbieder.
d. Huurvoorwaarden: de voorwaarden die Aanbieder van toepassing verklaart op de
verhuur van de tennisbaan of padelbaan;
e. De KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KNLTB en Aanbieder die de
terbeschikkingstelling van Padelboeker/Tennisboeker door KNLTB regelt;
g. Padelboeker/Tennisboeker: dienst voor online reserveringen van een tennis- of
padelbaan, waaronder mede verstaan het beschikbaar stellen en toegang bieden tot
de software via het internet (web-based) krachtens de Overeenkomst, eventueel
ook beschikbaar via een (mobiele) applicatie, en het beheer en onderhoud van de
software;
h. Partijen: de KNLTB en Aanbieder;
i. Reservering: reservering tot huur van de Baan;

j.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van
Padelboeker/Tennisboeker.

Artikel 2. Voorwaarden deelname aan Padelboeker/Tennisboeker
1. Aanbieder dient lid te zijn van de KNLTB.
2. Aanbieder beschikt over goede en veilige banen en sportomstandigheden.
3. Aanbieder maakt gebruik van ledenadministratiepakket KNLTB.Club (LISA) of Clubmanager
(AllUnited).
4. Aanbieder maakt gebruik van het digitale afhangbord, zodat beschikbaarheid van de banen
inzichtelijk is.
5. Aanbieder accepteert een koppeling met het platform Padelboeker/Tennisboeker en gaat er
mee akkoord dat de KNLTB promotie maakt voor de Padelboeker/Tennisboeker en de
(contact)gegevens van Aanbieder gepubliceerd worden op de websites van de KNLTB
waarbinnen Padelboeker/Tennisboeker wordt ontsloten.
6. Aanbieder beschikt over Huurvoorwaarden waarin in ieder geval is geregeld:
a. Hoe Gebruiker in contact treedt met Aanbieder;
b. De voorwaarden voor baanhuur, waaronder de reservering en annulering;
c. Wijzigingen in de reserveringen door Aanbieder en/of Gebruiker;
d. Tarieven voor baanhuur en restitutie bij annulering;
e. Verzekeringen;
f. Privacy, waaronder de bepaling dat Aanbieder de boekingsgegevens van Gebruiker
deelt met de KNLTB ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden en het verstrekken van
informatie of het doen van aanbiedingen;
g. Aansprakelijkheid Aanbieder.
Aanbieder verstrekt de Huurvoorwaarden aan Gebruiker.
Artikel 3. Looptijd
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen:
a. bij niet nakoming van de Overeenkomst, waaronder het niet meer voldoen aan de
voorwaarden zoals genoemd in de Overeenkomst, na een voorafgaande
ingebrekestelling;
b. onmiddellijk in geval van ontbinding, surseance, faillissement of wanneer
voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet is te vergen.
3. De KNLTB kan de Overeenkomst voorts tussentijds beëindigen, met een opzegtermijn van
twee maanden, indien wordt besloten het aanbieden van Padelboeker/Tennisboeker te
staken, bijvoorbeeld bij onvoldoende aanbod en gebruik van de faciliteit.
4. Aanbieder kan de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds beëindigen door opzegging in
geval van wijziging van de Voorwaarden en voorts in alle andere gevallen, met een
opzegtermijn van 2 maanden met dien verstande dat reserveringen van Gebruikers
nagekomen moeten worden.
5. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 4. Financiële voorwaarden
1. Voor het beschikbaar stellen en het in stand houden van Padelboeker/Tennisboeker betaalt
Aanbieder thans geen afdracht per reservering aan de KNLTB.
2. KNLTB garandeert dat er geen afdracht gevraagd zal worden tot 1 januari 2023. Daarna
staat het de KNLTB vrij de hoogte van de afdracht te bepalen en daarna jaarlijks te
verhogen met maximaal het prijsindexcijfer voor de diensten (alle diensten) van twee jaar
daarvoor. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de CBS indexgegevens: Dienstenprijzen;
commerciële dienstverlening en transport, index 2010=100, dienstenprijsindex DPI. In 2024
mogen de prijzen derhalve geïndexeerd worden conform het jaargemiddelde prijsindexcijfer
van 2022.
Artikel 5. Baanhuur
1. Aanbieder heeft eigen beheer over de baanhuur, maar dient op regelmatige basis een baan
beschikbaar te stellen en voor een tijdslot van minimaal 30minuten.
2. Aanbieder stelt zelf de tarieven voor baanhuur vast.
3. Aanbieder stelt zelf vast binnen welke termijn annuleringen door de Gebruiker voor aanvang
van de reservering zijn toegestaan. De termijn wordt in de boekingsbevestiging kenbaar
gemaakt, alsook de consequentie van het niet tijdig annuleren en niet opdagen.
4. Voor de baanhuur zijn Huurvoorwaarden van Aanbieder van toepassing en Aanbieder
verstrekt de Huurvoorwaarden aan Gebruiker bij het maken van de Reservering (zie artikel 2
lid 6).
5. Aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker
die zijn ontvangt van de KNLTB en zal de persoonsgegevens verwerken met inachtneming
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aanbieder zal aan Gebruiker het
privacy statement van Aanbieder ter beschikking stellen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. De KNLTB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade vanwege een aantoonbaar
tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Deze
directe schade kan nooit hoger zijn dan de gezamenlijke kosten van de Reservering.
2. Aansprakelijkheid van de KNLTB voor indirecte schade waaronder mede ook gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,
schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Aanbieder, verminking of verlies
van data, is uitgesloten.
3. Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de correcte gegevens
waardoor Gebruiker in staat wordt gesteld voor het huren van een Baan.
4. De KNLTB streeft ernaar om Padelboeker/Tennisboeker realtime te updaten. Updates van
content (zoals tekstbeschrijvingen of de lijst met faciliteiten van Aanbieder) kunnen een paar
uur duren.
5. De KNLTB is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Gebruiker en/of een derde
mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de Baan, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld. Aanbieder vrijwaart de KNLTB voor aanspraken van derden.
6. De Aanbieder zal Gebruiker er op wijzen dat Gebruiker een adequate verzekering dient af te
sluiten die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van
de Baan dekt.

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht en gebruik Padelboeker/Tennisboeker
1. Alle (huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt
tot octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, handelsnaamrechten,
domeinnamen, modelrechten, databankrechten, knowhow en bedrijfsgeheimen met
betrekking tot het platform Padelboeker, waaronder maar niet uitsluitend de grafische
weergave (look-and-feel) en alle gegevens en data die worden gebruikt en/of ontstaan
binnen de Padelboeker berusten bij de KNLTB. De Padelboeker blijft te allen tijde het
onvervreemdbaar eigendom van de KNLTB.
2. De KNLTB is eigenaar van al zijn websites, alsmede van Padelboeker/Tennisboeker en
verleent Aanbieder een beperkte licentie voor het gebruik ervan voor de duur en binnen de
bepalingen van de Overeenkomst. Het is Aanbieder niet toegestaan het gebruik over te
dragen aan derden en/of een sublicentie uit te geven.
3. Aanbieder zal geen schade aanbrengen aan het gebruik van Padelboeker/Tennisboeker, of
deze (deels) onklaar maken of overbelasten en zal elke instructie van de KNLTB met
betrekking tot het gebruik opvolgen.
4. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot een opschorting of beëindiging van
het recht op gebruik van Padelboeker/Tennisboeker.
Artikel 8. Privacy
1. KNLTB verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker binnen Padelboeker/Tennisboeker
als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.
2. KNLTB verstrekt Aanbieder de voor de Reservering noodzakelijke persoonsgegevens van
Gebruiker. Aanbieder verwerkt deze gegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.
3. Aanbieder gaat akkoord met het gebruik van de boekingsgegevens van de Gebruiker door
de KNLTB om Gebruiker namens Aanbieder door middel van berichten te interesseren voor
nadere speelmogelijkheden en/of lidmaatschapsvormen bij Aanbieder.
4. De KNLTB neemt in de Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van het
Padelboeker/Tennisboeker op dat de persoonsgegevens van Gebruiker ook voor de in lid 3
genoemde doeleinden worden verwerkt.
5. KNLTB en Aanbieder houden zich als verwerkingsverantwoordelijke aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
Telecommunicatiewet.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter.
Artikel 10. Slotbepalingen
1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan de KNLTB gebruik maken van derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.
2. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden om enigerlei reden geen werking
heeft of ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval dient
de meest nabije interpretatie van de bedoeling van de bepaling te worden gebruikt.

3.

4.

Kennisgevingen die Partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden
schriftelijk plaats. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking,
tenzij deze schriftelijk door Partijen zijn bevestigd.
Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die
bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn, waaronder maar niet
beperkt tot de artikelen over Aansprakelijkheid (artikel 6), Intellectuele Eigendomsrechten
(artikel 7) en Toepasselijk recht (artikel 9).

Deze Voorwaarden zijn vastgesteld op 6 mei 2021.

