
 

Algemene Voorwaarden TRY & SHARE 

1 Definities 
Aanvullende Diensten & Werkzaamheden: diensten en werkzaamheden die PADEL MATE aanbiedt, maar waarvan de kosten niet 
zijn inbegrepen bij afname van het TRY&SHARE Concept. 
Afgenomen Banen: de padelbanen die onderwerp zijn van de Overeenkomst en nader zijn gespecificeerd in de aanbieding, offerte 
of Overeenkomst.  
Afnemer: de partij aan wie PADEL MATE een aanbieding en/of offerte heeft uitgebracht, een overeenkomst aangaat of een over-
eenkomst mee is aangegaan met betrekking tot de afname van het TRY&SHARE Concept.  
Acceptatieformulier: een door Padel MATE aan te leveren formulier dat de Afnemer ondertekend op het moment dat de Afgenomen 
Banen op de Locatie zijn geleverd en gemonteerd met de (rechts)gevolgen zoals overeengekomen in de TRY&SHARE Voorwaarden.  
Business Model: het Business Model dat door Partijen in gezamenlijkheid is vastgesteld en dat inzage geeft in de begrote 
TRY&SHARE Kosten en TRY&SHARE opbrengsten tijdens de TRY Periode.  
Diensten: zowel de Inbegrepen als de Aanvullende Diensten en Werkzaamheden die PADEL MATE in opdracht van Afnemer voor 
haar verricht of laat verrichten.  
Inbegrepen Diensten & Werkzaamheden: diensten en werkzaamheden die door of namens PADEL MATE worden uitgevoerd waar-
voor geen extra vergoeding is verschuldigd bij afname van het TRY&SHARE Concept. 
Koopoptie: de optie voor Afnemer om de Afgenomen Banen tijdens of bij het einde van de TRY Periode te kopen, zoals nader 
gespecificeerd in de offerte, Overeenkomst en/of TRY&SHAREVoorwaarden.  
Locatie: de locatie waar de Afgenomen Banen worden geplaatst, zoals nader gespecificeerd in de offerte of in de Overeenkomst.  
Op- en Afbouwkosten: de kosten voor de op- en afbouw van de Afgenomen Banen op de Locatie zoals nader gespecificeerd in de 
offerte of Overeenkomst.  
Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten of te sluiten Overeenkomst met betrekking tot het TRY&SHARE Concept.  
Overnamesom: de koopsom waartegen Afnemer optioneel de Afgenomen Banen van PADEL MATE kan kopen zoals vastgelegd in 
de aanbieding, offerte of Overeenkomst.  
PADEL MATE: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2102 LS) 
Heemstede aan de Cruquisweg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82690154. 
Partij: PADEL MATE of Afnemer.  
Partijen: PADEL MATE en Afnemer gezamenlijk.  
TRY&SHARE Concept: het door PADEL MATE aangeboden concept dat de Afnemer in staat stelt de Afgenomen Banen in gezamen-
lijkheid met PADEL MATE tijdens de TRY Periode te exploiteren waarbij de Afgenomen Banen door Afnemer optioneel kunnen wor-
den gekocht tegen de Overnamesom en waarvan de voorwaarden nader zijn bepaald in de Overeenkomst en TRY&SHARE Voor-
waarden.  
TRY&SHARE Kosten: de kosten die in het Business Model zijn opgenomen, dan wel in overleg daaraan worden toegevoegd, en die 
tijdens de TRY Periode ten laste worden gebracht van de TRY Opbrengsten.  
TRY&SHARE Opbrengsten: Alle daadwerkelijke  opbrengsten die voortvloeien uit en samenhangen met  de exploitatie van de Afge-
nomen Banen tijdens de TRY Periode, waarvan een voorlopige schatting is opgenomen  begroot  in het Business Model.  
TRY&SHARE Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
TRY&SHARE Winst: de TRY Opbrengsten minus de TRY Kosten.  
Voorbereidingswerkzaamheden: de werkzaamheden die noodzakelijk zijn het gebruiksklaar maken van de Locatie en de onder-
grond voor de installatie en exploitatie van de Afgenomen Banen.   

2 Kern van het TRY&SHARE Concept  
2.1 De kern van het TRY&SHARE Concept is dat Afnemer de gelegenheid krijgt om de Afgenomen Banen voor de TRY Periode zonder al 

te veel risico’s te exploiteren. Brengen de Afgenomen Banen minder op dan begroot in het Business Model, dan komt dit als uit-
gangspunt voor rekening en risico van Padel Mate.   

2.2 In het Business Model zijn de TRY&SHARE Kosten door Partijen vastgesteld. In het Business Model is ook begroot dat de TRY&SHARE 
Kosten in de Try Periode uit de TRY&SHARE Opbrengsten kunnen worden terugverdiend. Indien dit niet het geval is komen de res-
terende TRY&SHARE Kosten voor rekening en risico van PADEL MATE. Indien er in de TRY Periode meer TRY&SHARE Opbrengsten 
zijn dan TRY&SHARE Kosten, dan wordt deze TRY&SHARE Winst -tenzij een andere verhouding is overeengekomen- gelijk (50/50) 
onder Partijen verdeeld. 

2.3 Partijen zullen maandelijks een voorlopige afrekening opstellen ten aanzien van de exploitatie in de afgelopen maand. Of er uitein-
delijk sprake is van een TRY&SHARE Winst, of van een tekort,  zal pas definitief worden bepaald aan het einde van de TRY Periode. 
Maandelijkse tekorten of overschotten worden dus tijdens de TRY Periode met elkaar gecompenseerd.  

2.4 Tijdens de TRY Periode of aan het einde daarvan kunnen de Afgenomen Banen optioneel door Afnemer worden gekocht tegen de 
in de offerte of Overeenkomst opgenomen Overnamesommen.  

2.5 Deze TRY&SHARE Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten met betrekking tot het 
TRY&SHARE Concept. Indien overeengekomen voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten, is de Overeenkomst het hoogste in rang.  

3 Nadere kwalificatie samenwerkingsvorm  
3.1 Economisch wordt er ten aanzien van het TRY&SHARE Concept gesproken over een ‘gedeelde exploitatie’. Dit omdat de TRY&SHARE 

Kosten voor rekening van PADEL MATE blijven indien deze niet gedekt worden door de TRY&SHARE Opbrengsten en omdat -als er 
sprake is van een TRY&SHARE Winst, deze tussen Partijen zal worden verdeeld. Partijen beogen echter slechts een samenwerkings-
overeenkomst met elkaar aan te gaan die juridisch dient te worden gekwalificeerd als huur van roerende zaken met een optie tot 
koop. Aan de betaling van de huur zijn slechts bijzondere voorwaarden verbonden zoals vastgelegd in de Overeenkomst en de 
TRY&SHARE Voorwaarden.  

3.2 Partijen bedoelen geenszins een andere samenwerking aan te gaan, een gezamenlijke onderneming te exploiteren en/of een VOF 
te exploiteren. De exploitatie van de (onderneming van) Afnemer geschiedt geheel voor haar eigen rekening en risico. Eventuele 



 

fiscale aangiftes dienen door haar te worden gedaan. De administratie van de exploitatie tijdens de TRY Periode geschiedt dan ook 
door Afnemer. De banenadministratie zoals bedoeld in artikel 5.4. van de TRY&SHARE Voorwaarden zal door Padel Mate worden 
verzorgd.  

4 Aanbiedingen, offertes en mededelingen 
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van PADEL MATE zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.  
4.2 Alle aanbiedingen en offertes kunnen voor acceptatie daarvan te allen tijde worden herroepen, ook indien er een geldigheidsduur 

of andere termijn of datum in de aanbieding of offerte staat benoemd.  
4.3 Alle door PADEL MATE gedane mededelingen, verklaringen, toezeggingen en dergelijke hebben alleen rechtskracht indien zij schrif-

telijk zijn bevestigd.  

5 Taken en verantwoordelijkheden PADEL MATE  
5.1 De Afgenomen Banen worden door PADEL MATE op de Locatie geleverd en geïnstalleerd op of omstreeks de in de offerte of Over-

eenkomst opgenomen afleveringsdatum.  
5.2 De Diensten zullen door PADEL MATE worden geleverd conform de offerte en/of Overeenkomst.  
5.3 Geplande (af)leveringsdata zijn niet meer dan een indicatie en dus geen fatale termijnen in de zin van 6:83 sub b BW. De Diensten 

zijn tenzij de Overeenkomst of de redelijkheid zich daartegen verzet slechts te kwalificeren als een inspanningsverbintenis van PADEL 
MATE jegens Afnemer.  

5.4 De in het TRY&SHARE Concept Inbegrepen Diensten en Werkzaamheden bestaat uit de levering van know-how en het beheer van 
het booking & managementsysteem via een door PADEL MATE gefaciliteerde  app.  

5.5 Het TRY&SHARE Concept biedt Afnemer daarnaast toegang tot een breed netwerk aan professionals in de padelsport zoals leveran-
ciers van materialen, kleding, en merchandise deskundigen, coaches en trainers. Ook kan PADEL MATE behulpzaam zijn bij het 
organiseren van een recreatief padelsport evenement, dan wel Afnemer hier geheel in ontzorgen. De afname van deze Aanvullende 
Diensten Werkzaamheden zullen leiden tot (variabele) aanvullende kosten. Partijen zullen gezamenlijk tot de aanschaf van Aanvul-
lende Diensten en Werkzaamheden beslissen. Ook indien deze van derden worden betrokken.Tenzij anders overeengekomen zullen 
alle activiteiten met betrekking tot de padel activiteiten vallen onder de profit sharing regeling. PADEL MATE zal echter niet aan-
sprakelijk zijn voor andere kosten dan waartoe zij zich schriftelijk verbonden heeft.  

6 Taken en verantwoordelijkheden Afnemer 
6.1 Afnemer staat er voor in dat zij bevoegd en gerechtigd is om op de Locatie de Afgenomen Banen te doen installeren en te exploite-

ren. De benodigde beschikking over alle vergunningen, bestemmingen, permissies, accreditaties e.d. komen voor rekening en risico 
van de Afnemer.   

6.2 Afnemer zal op verzoek en conform de instructies van PADEL MATE haar alle medewerking verlenen, en zo nodig tijd, ruimte en 
mankracht beschikbaar stellen, aan de uitvoering van de Overeenkomst door PADEL MATE.  

6.3 Afnemer is gehouden om tijdig alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van de Afgenomen Banen en om de 
Locatie toegankelijk en gebruiksklaar te maken. Afnemer zal voor of bij het sluiten van de Overeenkomst samen met PADEL MATE 
de Locatie en de ondergrond daarvan inspecteren. PADEL MATE zal Afnemer informeren welke voorbereidingsmaatregelen nood-
zakelijk zijn, welke partij(en) hiervoor kan c.q. kunnen worden ingeschakeld en welke kosten hiermee gepaard gaan. Deze Voorbe-
reidingswerkzaamheden komen voor rekening en risico van de Afnemer.  

6.4 Afnemer dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van elektriciteit op de Locatie. De kosten daarvan zijn geen van de Concepten 
inbegrepen. De lampen die noodzakelijk zijn om de Afgenomen Banen te verlichten worden aangesloten op de reguliere aansluitin-
gen die op de Locatie aanwezig dienen te zijn.  

6.5 Afnemer zal de Afgenomen Banen bij aflevering namens PADEL MATE in ontvangst nemen en deze overeenkomstig de bepalingen 
van de Overeenkomst, houden voor PADEL MATE als eigenares.  

6.6 Uiterlijk twee dagen vóór de afronding van de installatie van de Afgenomen Banen wordt de Afnemer uitgenodigd om op de dag 
van afronding de Afgenomen Banen in ontvangst te nemen.  

6.7 Bij de oplevering controleren partijen gezamenlijk de Afgenomen Banen op zichtbare gebreken conform het Acceptatieformulier. 
Keurt de Afnemer de Afgenomen Banen niet goed, dan dient de Afnemer de reden direct schriftelijk kenbaar te maken op het 
Acceptatieformulier.   

6.8 Kleine gebreken, die ingebruikname niet in de weg staan, kunnen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn.   
6.9 Na ondertekening van het Acceptatieformulier kan Afnemer zich er niet op beroepen dat de Afgenomen Banen ten tijde van de 

oplevering ten aanzien van zichtbare gebreken niet aan de Overeenkomst beantwoordden.  

7 PADEL MATE als ‘preferred mate’  
7.1 Partijen komen overeen dat PADEL MATE gedurende de TRY Periode zal fungeren als ‘preferred supplier’ van Afnemer op het vlak 

van alle inkopen die samenhangen met de padelsport.  
7.2 In het geval Afnemer voornemens is om tot aanschaf van producten en diensten die samenhangen met de padelsport over te gaan, 

dan zal zij PADEL MATE hierover informeren en haar in de gelegenheid stellen aan Afnemer een prijsopgave te doen toekomen voor 
de gevraagde producten en/of diensten.  

7.3 Indien Afnemer ook aan derden partijen heeft verzocht een prijsopgave te doen, dan zullen deze met PADEL MATE worden gedeeld 
en zal PADEL MATE in de gelegenheid worden gesteld de prijzen te matchen dan wel een (kwalitatief) beter voorstel te doen.  

7.4 Het is Afnemer niet toegestaan om producten en/of diensten tijdens de TRY Periode bij derden in te kopen zonder dat aan PADEL 
MATE het bovengenoemde “right of first refusal” is verstrekt. Als de aanbiedingen van derden en PADEL MATE qua prijs en kwaliteit 
overeenkomen, dan is Afnemer verplicht de producten en/of diensten van PADEL MATE af te nemen.  

7.5 Het bovengenoemde “right of first refusal” geldt ook voor de afname van (extra) banen in de TRY Periode of in de periode binnen 
twaalf (12) maanden na afloop van de TRY Periode.  
 



 

8 Prijzen en betalingen 
8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
8.2 De TRY&SHARE Huurtermijnen, facturen voor de Op- en Afbouwkosten, Aanvullende Diensten en Werkzaamheden, en andere door 

PADEL MATE aan Afnemer verzonden facturen moeten stipt per vervaldatum worden betaald.  
8.3 De betalingscondities voor de Opbouwkosten van de Afgenomen Banen zijn, indien niet anders is overeengekomen, standaard als 

volgt:  
 50% bij ondertekening Overeenkomst;  
 40% bij verzending  materialen aan Afnemer; 
 10% bij ondertekening van het Acceptatieformulier.  

8.4 Op verzoek van PADEL MATE zal Afnemer een doorlopende SEPA incassomachtiging afgeven.  
8.5 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen acht dagen na de dag van ontvangst daarvan schriftelijk bij PADEL MATE te zijn ingediend. 

Na deze termijn vervalt Afnemers recht om bezwaar tegen de factuur te maken.  
8.6 Met betrekking tot hetgeen Afnemer op enig moment uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, is Afnemer niet bevoegd 

zich te beroepen op verrekening. Afnemer is evenmin bevoegd haar betalingen op te schorten en/of te verminderen met een beroep 
op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan de Afgenomen Banen.  

8.7 Indien Afnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de facturen, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeen-
komst verschuldigd bedrag, zal zij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 1,50% per maand of de geldende wet-
telijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, 
waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

9 Voorbereidingskosten en onkosten 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komen alle kosten die gepaard gaan met de voorbereiding, installatie, exploitatie en 

onderhoud van de Afgenomen Banen voor rekening en risico van Afnemer.  
9.2 Afnemer zal alle redelijke on- en reiskosten van medewerkers van PADEL MATE, dan wel door haar ingeschakelde derden vergoeden. 

PADEL MATE streeft ernaar een schatting van deze kosten in de offerte of Overeenkomst op te nemen. Ook indien dit niet het geval 
is committeert Afnemer zich in ieder geval de redelijke kosten te vergoeden.  

10 Gebruik en onderhoud 
10.1 Afnemer staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op de Afgenomen Banen en verplicht zich jegens PADEL MATE de 

Afgenomen Banen te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel terzake 
geldende overheidsvoorschriften.  

10.2 Indien de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden in verband met de Afgenomen Banen, het bezit of gebruik daarvan krachtens 
overheidsvoorschrift dient te worden verzekerd, dient Afnemer daar voor eigen rekening zorg te dragen.  

10.3 Afnemer mag geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan de Afgenomen Banen (doen) aanbrengen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van PADEL MATE. Wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan de Afgenomen Banen zijn altijd voor 
rekening en risico van Afnemer. PADEL MATE is niet aansprakelijk voor schade die mocht voortvloeien uit voornoemde veranderin-
gen. Alle wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen door Afnemer aan de Afgenomen Banen moeten aan het einde van de Over-
eenkomst door Afnemer voor diens rekening worden verwijderd c.q. ongedaan gemaakt. Voor zover die wijzigingen, aanpassingen 
en toevoegingen niet kunnen worden ongedaan gemaakt c.q. verwijderd zonder materiële schade toe te brengen aan de functionele 
capaciteiten of de economische waarde van de Afgenomen Banen worden zij eigendom van PADEL MATE, zonder dat PADEL MATE 
voor die wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen enigerlei vergoeding verschuldigd zal zijn. 

10.4 Afnemer zal de gebruikers van de Afgenomen Banen instructies verstrekken over de wijze waarop de Afgenomen Banen (niet) moe-
ten worden gebruikt. PADEL MATE kan deze instructies aan Afnemer opleggen.  

10.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komt het onderhoud van de Afgenomen Banen voor rekening en risico van de Afnemer. 
PADEL MATE kan aan Afnemer onderhoudsinstructies opleggen.   

10.6 Gedurende de TRY Periode dient Afnemer voor eigen rekening de Afgenomen Banen in goede staat en bedrijfsklaar te houden, 
alsmede zorg te dragen voor het herstel van eventuele gebreken die gedurende de TRY Periode ontstaan.  

11 Garanties 
11.1 PADEL MATE geeft alleen een garantie op de Producten indien en voor zover dat schriftelijk is vermeld in de offerte, aanbieding of 

Overeenkomst. Gebreken dienen te allen tijde onverwijld na ontdekking schriftelijk aan PADEL MATE te worden gemeld.  
11.2 Eventuele garanties zijn te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie van de leverancier van het betreffende onderdeel. Op glas 

wordt geen garantie gegeven. 
11.3 De garantie vervalt indien fouten in de Afgenomen Banen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondes-

kundig gebruik, vandalisme, bewuste of onbewuste opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid in het onderhoud, van de Afgenomen 
Banen. De garantie van PADEL MATE vervalt eveneens indien Afnemer of een derde zonder toestemming van PADEL MATE wijzigin-
gen aan de Afgenomen Banen heeft aangebracht, werkzaamheden aan de Afgenomen Banen heeft verricht, dan wel het periodieke 
onderhoud en inspectie niet correct heeft uitgevoerd. PADEL MATE kan aan Afnemer specifieke onderhoudsinstructies opleggen die 
Afnemer moet opvolgen ter behoud van de garantiebepalingen.  

11.4 In geval van betalingsnalatigheid van Afnemer is PADEL MATE onverminderd haar verdere rechten tegenover Afnemer, niet gehou-
den aan enige garantieverplichting te voldoen zolang de toestand van betalingsnalatigheid aan de zijde van Afnemer voortduurt, 
terwijl de situatie van betalingsnalatigheid geen schorsing van de hiervoor genoemde garantietermijnen tot gevolg heeft.  

11.5 Tijdens de TRY Periode zal PADEL MATE zorgdragen voor kosteloos vervanging of herstel van onderdelen ten aanzien waarvan een 
garantie geldt. Indien PADEL MATE naar aanleiding van een klacht van een Afnemer kosteloos (herstel) werkzaamheden verricht 
aan een Product, zonder dat zij expliciet heeft erkend dat sprake is van toepasselijkheid van een garantie, worden deze werkzaam-
heden geacht uit coulance, dus zonder dat PADEL MATE daartoe gehouden is, te worden verricht. PADEL MATE is te allen tijde 
gerechtigd om die werkzaamheden ieder moment te staken. Aan herstelwerkzaamheden uit coulance kunnen door Afnemer nim-
mer rechten worden ontleend. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van een garantie- of coulanceregeling zullen 



 

door PADEL MATE conform haar normale tarieven in rekening worden gebracht. Indien er geen gebruikelijke tarieven bekend zijn 
zullen de redelijke kosten worden vergoed.  

11.6 Indien er aan de Afgenomen Banen een nieuw onderdeel door PADEL MATE wordt geïnstalleerd, dan gaat met betrekking tot dat 
onderdeel of de Afgenomen Banen geen nieuwe garantietermijn lopen, doch geldt met betrekking tot dat onderdeel een garantie-
periode die eindigt op het moment dat de garantieperiode eindigt voor de initieel opgeleverde Afgenomen Banen.  

11.7 Indien de Afgenomen Banen na de TRY Periode door Afnemer worden overgenomen accepteert zij de Afgenomen Banen ‘as is’ en 
komen de Afgenomen Banen geheel voor rekening en risico van Afnemer.  

12 Overmacht  
12.1 In geval van verhindering aan de zijde van PADEL MATE tot uitvoering van Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is PADEL MATE 

gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst 
door PADEL MATE is gepresteerd c.q. geleverd, wordt in een zodanig geval door PADEL MATE aan Afnemer in rekening gebracht, 
waarbij Afnemer gehouden is deze factuur overeenkomstig het bepaalde in deze TRY&SHARE Voorwaarden te voldoen, als betrof 
het een afzonderlijke overeenkomst.  

12.2 Van overmacht is sprake in geval elke van de wil van PADEL MATE onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van 
de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, weersomstandighe-
den, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of 
verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handels-
beperkingenoorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19 en mutaties daarvan, SARS, 
Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte) en iedere andere storing in het bedrijf van PADEL MATE of diens toeleveranciers. Van 
overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier van wie PADEL MATE zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de 
Overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.  

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
13.1 PADEL MATE is buiten de garantiebepalingen in deze TRY&SHARE Voorwaarden niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de 

nakoming van de Overeenkomst of voor onrechtmatig handelen.  
13.2 Mocht komen vast te staan, dat er op PADEL MATE enige aansprakelijkheid terzake de Afgenomen Banen of verleende Diensten 

mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van PADEL MATE in ieder geval beperkt tot:  
 het bedrag dat door door de verzekering van PADEL MATE vergoed zal worden, indien de verzekeraar van PADEL MATE 

om welke reden dan ook niet tot (volledige) uitkering overgaat dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van,  
 de aansprakelijkheid die de leverancier c.q. fabrikant van de Afgenomen Banen eventueel uit dien hoofde jegens PADEL 

MATE mocht hebben, indien dit niet het geval is, de aansprakelijkheid betrekking heeft op verleende Diensten dan wel 
op enige andere grond, is de aansprakelijkheid van PADEL MATE te allen tijde beperkt tot EUR 2.000,-.  

13.3 PADEL MATE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade als bedrijfsschade, reputatieschade, gederfde inkomsten etc.  
13.4 Afnemer vrijwaart PADEL MATE tegen alle aanspraken van derden terzake eventuele door de Afgenomen Banen of verrichte Dien-

sten veroorzaakte schade. 
13.5 De bepalingen in dit artikel gelden niet indien en voor zover de schade van Afnemer direct is veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid van PADEL MATE en haar bedrijfsleiding.  

14 Eigendom en beperkte rechten 
14.1 De Afgenomen Banen blijven tijdens de TRY Periode eigendom van PADEL MATE. Indien Afnemer gebruik heeft gemaakt van de 

Koopoptie blijven de Afgenomen Banen eigendom van PADEL MATE  totdat Afnemer al hetgeen door hem is verschuldigd uit hoofde 
van de Overeenkomst is voldaan.  

14.2 Partijen gaan ervan uit dat de Afgenomen Banen roerend zijn. Afnemer staat ervoor in dat dit op geen enkele wijze zodanig met 
enige roerende of onroerend zaak wordt verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid ver-
liest.  

14.3 Het is Afnemer niet toegestaan de Afgenomen Banen te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te 
vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PADEL MATE is het Afnemer voorts niet toegestaan de Afgenomen 
Banen geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten 
uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.  

14.4 Indien een derde enig recht ten aanzien van de Afgenomen Banen wil uitoefenen, zal Afnemer PADEL MATE hiervan onmiddellijk 
mededeling doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van PADEL MATE in kennis stellen. 

14.5 De Afgenomen Banen mogen uitsluitend door PADEL MATE van de plaats van aflevering worden verwijderd.  
14.6 PADEL MATE heeft het recht de Afgenomen Banen te allen tijde te (doen) inspecteren. Afnemer verplicht zich aan voormelde in-

spectie en inzage haar medewerking te verlenen.  

15 Risico en verzekering 
15.1 Het risico van de Afgenomen Banen gaat over op Afnemer op het moment van ondertekening van het Acceptatieformulier. Afnemer 

zal tijdens de TRY Periode de Afgenomen Banen als ‘goed huisvader’ voor PADEL MATE houden.  
15.2 Padel Mate zal zorgdragen voor dekking van de Afgenomen Banen onder haar algemene bedrijfsverzekering alsmede de Afgenomen 

Banen laten verzekeren tegen vandalisme. De kosten van verzekering zullen als TRY&SHARE Kosten worden meegenomen in het 
Business Model.  

15.3 Ingeval van beschadiging van de Afgenomen Banen zal PADEL MATE in overleg met en voor rekening van Afnemer zorg dragen voor 
herstel c.q. gedeeltelijke vervanging.  

15.4 Ingeval van algeheel verlies of vergaan van de Afgenomen Banen, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de Afgeno-
men Banen naar het oordeel van de door verzekeraar(s) benoemde expert niet herstelbaar zijn, zal de Overeenkomst met 



 

onmiddellijke ingang door PADEL MATE kunnen worden ontbonden, en is Afnemer jegens PADEL MATE schadeplichtig.  

16 Informatie 
16.1 Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van PADEL MATE door PADEL MATE gevraagde informatie, daaronder mede begrepen 

financiële informatie die op Afnemer betrekking heeft, te verstrekken die PADEL MATE noodzakelijk acht. Voorts verplicht Afnemer 
zich aan PADEL MATE alle informatie van welke aard dan ook te verstrekken die voor PADEL MATE relevant kan zijn.  

17 Opzegging & ontbinding 
17.1 De Overeenkomst kan gedurende de TRY Periode niet eenzijdig worden opgezegd. PADEL MATE behoudt zich het recht voor om de 

Overeenkomst op te zeggen indien zwaarwegende bedrijfsbelangen dit van haar vergen.  
17.2 De levering van Aanvullende Diensten en Werkzaamheden kunnen door PADEL MATE wel tussentijds worden opgezegd, zonder dat 

hierbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk is.   
17.3 Indien Afnemer een op haar rustende verplichting jegens PADEL MATE niet nakomt, of indien 

a. blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Afnemer feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voor-
gesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de Overeenkomst door PADEL MATE niet of op andere condities zou 
zijn aangegaan, of 

b. Afnemer wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert, of 
c. surséance van betaling of faillissement van Afnemer is aangevraagd of ten aanzien van Afnemer een (wettelijke) schuldsa-

neringsregeling van toepassing wordt verklaard, dan wel zich vergelijkbare rechtsfeiten en omstandigheden voordoen uit 
buitenlandse of internationale rechtsstelsels, of  

d. Afnemer zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, danwel ingeval van ernstige twijfel van PADEL MATE over de 
continuïteit van het bedrijf van Afnemer, of  

e. er (naar het oordeel van PADEL MATE) een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over 
een Afnemer, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo een ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de 
activa van (het bedrijf van) Afnemer aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo een over-
dracht, of 

f. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding 
geeft tot gegronde vrees dat de Afnemer tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van welke aard dan 
ook tegenover PADEL MATE,  

is PADEL MATE gerechtigd te Overeenkomst direct en zonder nadere ingebrekestelling (geheel, partieel of temporeel) te ontbinden.  
17.4 In het geval van het TRY&SHARE Concept erkent Afnemer dat haar inspanningen om de padelsport onder (potentiële) leden, klanten 

en/of spelers te promoten positief onder de aandacht te brengen een belangrijk onderdeel is van de Overeenkomst en het succes 
van de TRY Periode. PADEL MATE behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer 
Afnemer naar het oordeel van PADEL MATE niet in voldoende mate meewerkt aan het promoten van de sport dan wel het werven 
van leden en klanten. 

17.5 In het geval de in het Business Model begrote TRY&SHARE Opbrengsten niet worden gehaald door toedoen van Afnemer, dan wel 
door een omstandigheid die voor risico van Afnemer komt (waaronder doch niet uitsluitend het verkrijgen en behouden van een 
vergunning om de Afgenomen Banen conform het Business Model te exploiteren), dan heeft PADEL MATE het recht om de Over-
eenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk is te beëindigen, dan wel zal -naar de keuze van PADEL 
MATE- het Business Model op de nieuwe situatie worden aangepast. PADEL MATE heeft dit recht ook wanneer de TRY&SHARE 
Opbrengsten weliswaar worde gehaald, maar de volledige (omzet)potentie door bovengenoemde omstandigheden niet wordt be-
haald.  

17.6 Ingeval van ontbinding zal PADEL MATE de Afgenomen Banen onmiddellijk tot zich kunnen nemen en is Afnemer aan PADEL MATE 
een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de totale van de TRY&SHARE Kosten, vermeerderd met de kosten die ver-
bonden zijn aan de terugneming, opslag en het transport van de Afgenomen Banen. Deze vergoeding laat het recht van PADEL MATE 
om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen onverlet. 

17.7 Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, dient Afnemer terstond bij het einde van de Overeen-
komst voor eigen rekening en risico mee te werken aan het terugnemen van de Afgenomen Banen door PADEL MATE of een door 
haar ingeschakelde derde.   

17.8 Met betrekking tot eventuele vordering(en) die Afnemer uit hoofde van voortijdige ontbinding van deze overeenkomst of anderszins 
jegens PADEL MATE geldend zou kunnen maken, komen PADEL MATE en Afnemer overeen dat PADEL MATE bevoegd is om deze 
vordering(en) te verrekenen met al hetgeen PADEL MATE (al dan niet opeisbaar) blijkens haar administratie uit welken hoofde dan 
ook van Afnemer te vorderen heeft of mocht hebben, alsmede dat Afnemer (bij voorbaat) deze vordering(en) verpandt aan PADEL 
MATE tot zekerheid van al hetgeen PADEL MATE van Afnemer uit welken hoofde dan ook blijkens zijn administratie nu of in de 
toekomst te vorderen hebben. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart PADEL MATE dat het voormelde pandrecht aan 
hem is medegedeeld.  

18 Zekerheid 
18.1 Afnemer is verplicht desgevraagd voldoende (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige 

verplichtingen jegens PADEL MATE, zowel voortvloeiend uit de bestaande Overeenkomst alsmede uit nieuwe overeenkomsten van 
welke aard dan ook.  

19 Overdracht en contractsoverneming 
19.1 PADEL MATE heeft het recht haar volledige rechtsverhouding met Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de eigendom 

van de Afgenomen Banen, over te dragen aan een derde, (verder te noemen: Derde), alsmede de vorderingen voortvloeiend uit 
deze Overeenkomst en/of de Afgenomen Banen aan een Derde over te dragen of te verpanden en in het kader van die over-
dracht(en) of verpanding en/of in vervolg daarop, informatie over de Overeenkomst en/of Afnemer te verstrekken aan die Derde. 

19.2 Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Afnemer bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht c.q. 



 

contractsovername alsmede genoemde cessie en/of verpanding en het verstrekken van voormelde informatie aan die Derde. Van 
de overdracht, contractsovername, cessie en/of verpanding kan door PADEL MATE mede namens Derde of door Derde mede na-
mens PADEL MATE kennis worden gegeven c.q. mededeling worden gedaan. 

19.3 Voor zover aan Afnemer van de bovenbedoelde overdracht en contractsovername kennis zal zijn gegeven, zal Afnemer de Afgeno-
men Banen houden voor Derde als eigenaar, en zal Derde in plaats van PADEL MATE partij bij de Overeenkomst zijn. Indien geen 
kennisgeving plaatsvindt treedt PADEL MATE op als houder voor Derde.  

20 Hoofdelijke aansprakelijkheid 
20.1 Voor de verplichtingen van een Afnemer zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.  
20.2 Indien PADEL MATE de Overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen, en/of meerdere (rechts)personen voor de Overeen-

komst zijn verbonden, is ieder van deze (rechts)personen jegens PADEL MATE hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen PADEL MATE 
uit hoofde van de Overeenkomst op enig moment te vorderen heeft. 

21 Kosten  
21.1 Alle kosten door PADEL MATE gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn 

beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor 
rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van 
de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Voor zover PADEL MATE 
kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan genoemde 10% komen de gemaakte buiten-
gerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van Afnemer.  

22 Privacy  
22.1 Verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geschiedt conform het privacy statement 

van PADEL MATE. Het privacy-statement is te vinden op www.padelmate.nl. 

23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
23.1 Op de alle aanbiedingen en offerte, en op de TRY&SHARE Voorwaarden, de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbinte-

nissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
23.2 Geschillen die tussen PADEL MATE en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de  Overeenkomst, over de totstandkoming 

daarvan, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Haarlem. 

 


