
Algemene Voorwaarden 

1. Definities 

1. 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de volgende 

betekenis: 

Algemene 
Voorwaarden deze algemene voorwaarden; 

Dienst Het aanbod van Ditisierland.nl om een gepersonaliseerd reisadvies te 
leveren; 

Aanvrager De reiziger die om een gepersonaliseerd reisadvies verzoekt 

Ditisierland.nl Ditisierland.nl, een handelsnaam van Pit! Management Support, 
kantoorhoudende te (2133 JA) Hoofddorp aan de Sonderholm 9, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer …; 

Reisadvies een door Ditisierland.nl aangeleverd resultaat naar aanleiding van een 
ingediend aanvraagformulier; 

Aanvraag een zoekvraag naar een reis naar Ierland op grond van een aantal criteria 
waaronder begrepen datum, bestemming, type vervoer en budget, in te 
dienen via een formulier dat door Ditisierland.nl beschikbaar wordt 
gesteld; 

Website www.ditisierland.nl. 

2. 1.2 Kopjes boven de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor 

het leesgemak en beïnvloeden de werking van deze Algemene Voorwaarden niet. 

2. Toepasselijkheid 

1. 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de 

Dienst. 

2. 2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inclusief, maar niet 

beperkt tot, de algemene voorwaarden van Aanvrager, worden uitdrukkelijk van 

de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van enig gebruik van de Dienst. 

3. 2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, zullen de 

overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval 

zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud 

van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

4. 2.4 Ditisierland.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of 

aan te vullen, waarvan Ditisierland.nl Aanvragers voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte zal stellen. 



5. 2.5 Indien een Aanvrager een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil 

accepteren, kan hij tot het moment waarop de nieuwe voorwaarden van kracht 

worden het gebruik van de Dienst beëindigen. 

3. Gebruik van de Dienst 

1. 3.1 Ditisierland.nl zal zich inspannen om de Dienst aan Aanvragers aan te bieden. 

Ditisierland.nl staat niet in voor enig resultaat voortvloeiend uit het gebruik van de 

Dienst. 

2. 3.2 De Dienst en de Website bieden uitsluitend de mogelijkheid om een advies te 

geven. Ditisierland.nl is geen reisbureau. De Dienst en de Website bieden slechts 

de mogelijkheid om informatie ten aanzien van een reis te genereren en niet de 

mogelijkheid om een reis daadwerkelijk via de Dienst en/of de Website te boeken. 

3. 3.3 Ditisierland.nl biedt via de Website de mogelijkheid om een formulier in te 

vullen met vragen met betrekking tot (het gebruik van) de Website en de Dienst. 

4. De Aanvraag 

1. 4.1 Een Aanvrager die gebruik wenst te maken van de Dienst zal het 

Aanvraagformulier invullen en via de op het formulier aangegeven wijze 

publiceren. 

2. 4.2 De Aanvrager is verplicht om bij het aanmaken van een Aanvraag alle ter zake 

gestelde vragen te beantwoorden. 

3. 4.3 De Reiziger is bij het publiceren van de Aanvraag verplicht om de in het 

formulier genoemde vergoeding aan Ditisierland.nl te betalen, binnen de in het 

formulier gestelde termijn van 14 dagen. 

5. Het Resultaat 

1. 5.1 Ditisierland.nl verplicht zich om na ontvangst van de in artikel 4.3 genoemde 

vergoeding, binnen 7 (zeven) kalenderdagen een Advies te leveren via de in het 

formulier genoemde contactgegevens van Aanvrager. 

6. De Vergoeding 

1. 6.1 De door de Aanvrager betaalde vergoeding kan niet aan Aanvrager worden 

terugbetaald, zulks met uitzondering van de situatie waarin ter zake van een de 

Aanvraag geen enkel Reisadvies is verstrekt.  

 



7. Intellectueel Eigendom 

1. 7.1 Het intellectueel eigendom ten aanzien van de Website en de Dienst berusten 

en blijven volledig bij Ditisierland.nl berusten. 

2. 7.2 De Aanvrager garandeert aan Ditisierland.nl dat de door hem aangemaakte en 

gepubliceerde Aanvraag geen inbreuk maakt op de rechten van derden. 

3. 7.3 Ditisierland.nl garandeert dat het door hem aangemaakte en gepubliceerde 

Reisadvies geen inbreuk maakt op de rechten van derden. 

8. Aansprakelijkheid Ditisierland.nl 

1. 8.1 Ditisierland.nl is niet aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van enig 

verstrekt Reisadvies. 

2. 8.2 Indien en voor zover Ditisierland.nl aansprakelijk is voor enige schade van de 

Aanvrager en ten opzichte van een Aanvrager gehouden is tot vergoeding 

daarvan, zal deze plicht tot vergoeding van schade uitsluitend en alleen betrekking 

hebben op door Aanvrager daadwerkelijk geleden verliezen. Iedere vorm van 

gevolgschade, waaronder uitdrukkelijk begrepen gederfde omzet en winst, verlies 

van gegevens en immateriële schade worden uitgesloten, zulks behoudens de 

situatie dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van 

Ditisierland.nl. 

3. 8.3 Ditisierland.nl garandeert niet dat de Dienst te allen tijde zonder fouten of 

gebreken functioneert, waaronder begrepen doch niet beperkt tot eventuele 

uitwisseling van virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden, en 

kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. 

9. Overmacht 

1. 9.1 Ditisierland.nl is nimmer aansprakelijk jegens een Aanvrager, ingeval 

Ditisierland.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden ingevolge de wet, de 

definitie van overmacht in de zin van artikel 10.3 en/of de verkeersopvattingen. 

2. 9.2 Onder overmacht dient in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden te 

worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle van 

Ditisierland.nl liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op 

het moment van de totstandkoming van enige Overeenkomst tussen 

Ditisierland.nl en Aanvrager voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan 

Ditisierland.nl in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder 



enige Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen 

omvatten in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, 

aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of 

vergelijkbare regels, embargo’s, het niet-nakomen van leveranciers of 

onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van enige Overeenkomst 

door Ditisierland.nl of Aanvrager ingeschakelde derde(n), verstoring van 

elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten 

en/of -netwerken. 

10. Duur en beëindiging 

1. 10.1 Het gebruik van de Dienst is voor onbepaalde tijd.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. 11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

2. 11.2 Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met 

deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van de Dienst, zullen worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland. 
 

 


