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Artikel 1. Defi nities

1.1 Begunstigde: de opdrachtgever van een via GROEPEN.nl 
gemaakte boeking

1.2 Bewijs van garantie: het door de Garantiegever opgemaakte 
boekingsformulier en de hierop betrekking hebbende 
betaalbewijzen tezamen met deze Voorwaarden Groepen 
Groepsaccommodatie Garantie.

1.3 Garantiegever: Centrum Voor Groepsaccommodaties B.V. 

1.4 Garantienemer: de boeker

1.5 Gebeurtenis: het uitvallen van accommodatie door 
faillissement van desbetreffende Verhuurder.

1.6 Verhuurder: de op de reserveringsbevestiging van GROEPEN.
nl vermelde verhuurder, verhuurorganisatie, bedrijfsnaam.

1.7 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij, de 
verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder.

1.8 Faillissement: De Verhuurder beëindigt alle boekingen, als 
gevolg van één van de volgende omstandigheden:

 a) Een verzoek is ingediend bij de Rechtbank voor de 
 verplichte beëindiging van de Verhuurder; of

 b) Een Curator of Bewindvoerder is aangewezen over of met 
 betrekking tot de eigendommen, het bedrijf, de zaken of 
 bedrijfsmiddelen van de Verhuurder; of

 c) De Verhuurder stopt betalingen van haar schulden of is 
 niet in staat haar schulden te voldoen of een mogelijke 
 statutaire aanpassing of vernieuwing daarvan of 
 beëindigt haar bedrijfsvoering als gevolg van het 
 onvermogen haar schulden te betalen op het 
 overeengekomen moment.

Artikel 2. Inhoud van de garantie

2.1 Deze garantieregeling, ieder Bewijs van Garantie of voorstel 
met betrekking daartoe en iedere bevestiging daarvan zullen 
de volledige garantie vormen tussen de Garantiegever en de 
Garantienemer en zullen tezamen worden beschouwd als 
één garantieregeling en ieder woord en iedere uitdrukking 
waaraan een specifi eke betekenis is verbonden zal in deze 
gehele garantieregeling specifi eke betekenis dragen.

2.2 De Garantiegever zegt toe de Garantienemer schadeloos te 
stellen tot een maximum van € 2.000,- per individuele 
overeenkomst, met een maximale uitkering van €15.000,- 
per verhuurder, dat het direct gevolg is van de annulering 
veroorzaakt door het Faillissement van de Verhuurder, altijd 
op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de 
Garantiegever in geen geval hoger zal zijn dan het Maximum 
Verlies dan op de bevestiging en factuur waarop de 
Garantienemer is vermeld.

2.3 Op de Groepsaccommodatie Garantie is het Nederlands 
recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze 
garantie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in Nederland.

Artikel 3. Uitsluitingen

3.1 De garantiegever zal niet aansprakelijk zijn voor een 
gebeurtenis die veroorzaakt door of ontstaat als gevolg van:

 a) daadwerkelijke of dreigende oorlogs- of invasiehandel-
 ingen van buitenlandse vijandige mogendheden, 
 vijandigheden of oorlogsachtige operaties (al of niet na 
 een oorlogsverklaring), burgeroorlog, opstand, revolutie, 
 oproer, burgerlijke onrust die de omvang aanneemt van 
 of neerkomt op een opstand, militaire of andere coup, 
 staat van beleg, confi scatie of nationalisatie of rekwisitie 
 of vernietiging van of schade aan eigendommen door of 
 in opdracht van een overheid of openbare of lokale 
 autoriteiten.

 b) burgerlijke onrust die de omvang aanneemt van of 
 neerkomt op een volksopstand, ongeregeldheden, 
 stakingen, uitsluitingen, de staat van beleg of de 
 handeling van een wettig aangestelde autoriteit.

Artikel 4. Verplichtingen

4.1 In geval van een gebeurtenis die naar mag worden 
aangenomen aanleiding zal geven tot een schadeclaim 
vanwege deze Groepsaccommodatie Garantie, zal de 
Garantienemer, op sanctie van het vervallen van enige 
schadeloosstelling:

 a) alle door of namens Garantiegever gegeven aanwijzingen 
 opvolgen;

 b) onmiddellijk medewerking geven aan ieder verzoek van 
 de Garantiegever om alle documenten in het bezit van de 
 Garantiegever te stellen;

 c) onmiddellijk (maar in geen geval, zonder goede reden, 
 later dan 14 dagen na de gebeurtenis die aanleiding 
 geeft tot de schadeclaim) een kennisgeving sturen aan 
 de Garantiegever;

 d) alle door of namens Garantiegever gevraagde 
 inlichtingen volledig, juist en naar waarheid verstrekken;

4.2 De Garantienemer dient ter beoordeling van een vordering 
op basis van deze Garantieregeling, de Garantiegever 
uiterlijk 1 maand na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot 
de schadeclaim, in het bezit te stellen van:

 a) de via GROEPEN.NL ontvangen boekingsbevestiging, de 
 via de verhuurder ontvangen overeenkomst en/of de via 
 de verhuurder ontvangen factuur:

 b) kopieën van de betreffende betalingsbewijzen.

4.3 Het niet tijdig in bezit stellen van de bescheiden binnen de 
termijn genoemd in art. 4.2 zal leiden tot het vervallen van 
enige schadeloosstelling op basis van deze garantie.
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Artikel 5. Bijzondere bepalingen

5.1 Uitkering van schade zal alleen plaatsvinden aan de 
begunstigde van deze Garantieregeling.

5.2 Indien, zo deze Garantieregeling niet bestond, aanspraak 
gemaakt zou kunnen worden op een uitkering en/of 
hulpverlening op grond van enige andere verzekering, al dan 
niet van oudere datum, of op grond van enig andere 
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van 
enige wet of andere voorziening, is deze Garantieregeling 
pas in de laatste plaats geldig. Alleen die schade zal voor 
uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven 
gaat waarop de Garantienemer elders aanspraak zou 
kunnen maken.

5.3 In het geval van een vordering krachtens deze 
Garantieregeling zal de Garantiegever gerechtigd zijn over te 
nemen en/of te voeren in naam van de Garantiegever, maar 
voor eigen kosten en ten eigen voordele, enige procedures of 
gerechtelijke acties, voordat of nadat een uitbetaling heeft 
plaatsgevonden krachtens deze Garantieregeling, en de 
Garantienemer zal de Garantiegever alle redelijke 
assistentie verlenen hierbij.


