ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 360 BEACH
1. INLEIDING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het volledige aanbod dat beschikbaar
wordt gesteld op www.360beach.be (hierna de “Website” genoemd”) van 360 Beach BV. Ze zijn
ook van toepassing op de boekingen die telefonisch, via mail of met ieder ander
communicatiemiddel worden gemaakt. 360 Beach BV behoudt zich het recht voor om deze
algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden
zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. 360 Beach BV behoudt zich het recht voor, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de Website geheel of gedeeltelijk te
onderbreken of te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om uw tevredenheid te
garanderen en u inzicht te geven in het boekingsproces op de website.
2. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
De koper mag het materiaal op deze website enkel gebruiken om zich te informeren over de
faciliteiten, menu, evenementen en reservaties te maken.
Deze website richt zich niet tot minderjarigen. Reserveringen zijn exclusief voorbehouden voor
personen ouder dan 18 jaar die beschikken over een geldige krediet/debetkaart op hun naam.
Op geldt een leeftijdsbeperking op de verkoop van alcohol. Personen ouder dan 18 jaar zijn
enkel toegelaten om alcohol te kopen of te nuttigen.
De koper mag geen robot of spidersoftware gebruiken of op welke andere (automatische of
manuele) wijze ook proberen om deze website en de inhoud ervan te controleren of te kopië ren.
Ook mag de koper de goede werking van deze website op geen enkele wijze verstoren.
3. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK
Geen enkel deel van deze website mag voor commercië le doeleinden worden gebruikt, tenzij
360 Beach BV voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
Door zijn reservatie te bevestigen, verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, en
deze te aanvaarden.
Annuleren kan ten allen tijden kostenloos via de website, door zowel 360 Beach BV als de koper.
Hiervoor dient geen geldige reden opgegeven te worden.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM
De logo’s en het design van 360 Beach BV alsook alle andere merken en logo’s op deze website
zijn door 360 Beach BV en diens handelspartners beschermd als gedeponeerde, gebruikte of
geregistreerde merken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of gebruikt worden
met de schriftelijke toestemming van 360 Beach BV of zijn handelspartner. Hetzelfde geldt voor
alle inhoud en de software van deze website van 360 Beach BV, die de exclusieve intellectuele
eigendom blijven van 360 Beach BV en auteursrechtelijk beschermd zijn.
6. PLAATS VAN UITVOERING EN TOEPASSELIJK RECHT

Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; het VN-Verdrag inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
Ieder geschil betreffende deze voorwaarden, de interpretatie of uitvoering ervan zal bij gebreke
aan minnelijke oplossing, onderworpen worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de
hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
7. DIVERSEN
De volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar 360 Beach BV: alcoholhoudende
dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, wapens of snijdende
voorwerpen. 360 Beach behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van
een evenement te verbieden.
De toegang tot 360 Beach BV impliceert de aanvaarding van alle door de organisator of het
veiligheidsteam genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van
personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking
van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.
17. SLOTBEPALINGEN
Indien welke bepaling(en) ook van deze algemene voorwaarden als nietig zou(den) worden
beschouwd, verbinden partijen zich ertoe om de nietige of niet-uitvoerbare bepaling te
vervangen door een bepaling die daar zo nauw mogelijk bij aansluit om de gemeenschappelijke
intentie van de partijen te verwezenlijken.
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