In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze
cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Zelf Vliegen b.v. (“zelfvliegen &
lesvlucht.com”) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Zelf
Vliegen cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf
ertoe deze na te leven.
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door lesvlucht.com uitgegeven
cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen,
papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk:
“Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Zelf Vliegen en door Zelf Vliegen
aangewezen derde partijen.
Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een
nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt
slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code)
zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het
gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens
begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding
plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en
dienen op verzoek aan Zelf Vliegen te worden verstrekt. Zelf Vliegen behoudt
zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na
ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische
cadeaubon de e-mail die door Zelf Vliegen of een door Zelf Vliegen
aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is
opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te
verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de
kassabon zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Zelf Vliegen te
overleggen.
Om een Cadeaubon te gebruiken dien je contact op te nemen met Zelf
Vliegen via e-mail of telefoon.
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige
specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting
(e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een
bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer
worden gebruikt.
Cadeaubonnen uitgegeven door Zelf Vliegen en/of door Zelf Vliegen
aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van
aankopen via www.lesvlucht.com
Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende
bestellingen. Deze waarde is op te vragen bij Zelf Vliegen.
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10. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt
vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon
plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
11. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de
gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van
de overige betaalmethoden: creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.
12. In geval Zelf Vliegen op basis van artikel 9.2 van de Algemene
Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de
factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens
betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden,
restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het
Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal
terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling
in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of
creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt
van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden
door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te
vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen
hacking).
14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt
ontzegd.
15. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor
commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn
uitgegeven.
16. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij
raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van
een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen
Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde
cadeaubonvoorwaarden.
17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen
of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten
door contact op te nemen met onze klantenservice. Zelf Vliegen zal je e-mail
dan zo spoedig mogelijk behandelen.
18. Tenzij anders aangegeven is de cadeaubon 2 jaar geldig na datum aankoop.
19. Tijdens verkoop moet u een gewicht opgeven. Zelf Vliegen heeft ten alle
tijden het recht om het gewicht van u en uw passagiers te controleren. Mocht
het gewicht hoger zijn dan aagegeven en buiten de limieten van het toestel
vallen, heeft Zelf Vliegen het recht om een passende oplossing te vinden
(bijvoorbeeld vlucht annuleren en een boete berekenen via
waardevermindering op de cadeaubon, een van de passagiers aan de grond
te laten, een ander toestel te kiezen en de meerprijs naar de klant door te
berekenen, etc)
Algemene voorwaarden

Page 2

Aanpasdatum: 15/12/2021

20. De klant moet de dag voor de vlucht, of op de dag zelf, contact openemen
met Zelf Vliegen om te controleren of de vlucht door gaat.
21. Afzeggen kan kostenloos binnen 72 uur. Daarna wordt 50 euro gerekend.
22. Als de klant binnen 24 uur afzegt wordt er 75 euro berekend.
23. Als de klant niet komt opdagen (no-show) vervalt de cadeaubon in zijn
volledigheid.
24. Zelf Vliegen heeft het recht om ter alle tijden de geplande vlucht te annuleren
door weersomstandigheden, planning, of onverwacht onderhoud.
25. De gekozen tijd omvat de bloktijd van de vlucht. Het gaat hier om ‘motor aan,
motor uit’ tijden, en dus niet om pure vliegtijd.
26. Tijdens weekend en feestdagen wordt een toeslag van 15 euro per landing
berekend. Deze moet op de locatie zelf voldaan worden. Als deze toeslag
niet betaald wordt kan er niet gevlogen worden.
27. Klanten zijn verplicht een geldig ID-kaart of paspoort bij zich te hebben. Een
rijbewijs is geen geldige vorm van identificatie op Lelystad Airport. Zonder
een geldige ID kan er niet gevlogen worden.
28. Klanten zijn verplicht binnen het bedrijf en tijdens de vlucht een mondkapje te
dragen. Zonder mondkapje kan er niet gevlogen worden en zal de
cadeaubon komen te vervallen.
29. Klanten zijn verplicht zich aan de regels op Lelystad Airport te houden.
30. Er wordt niet gevlogen met klanten die onder invloed van alcohol of drugs
zijn. In deze gevallen bestaat er de mogelijkheid dat de cadeaubon komt te
vervallen.
31. Gevaarlijk gedrag zal direct worden doorgegeven aan de luchthaven
autoriteit en/of politie. De cadeaubon kan komen te vervallen.
32. Als Zelf Vliegen op een van de bovenstaande gronden een cadeabon laat
vervallen heeft de klant geen recht op enige vorm van restitutie.
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