Artikel 1. Algemene voorwaarden
a)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende verbintenissen tussen JetConsult B.V. en de wederpartij, of met derden in
opdracht van JetConsult B.V., als ook op alle uitvoerende werkzaamheden omvattende zowel
actieve als passieve handelingen, ongeacht of de uitvoerende werkzaamheden of opdrachten
aan derden rechtstreeks uit een overeenkomst voortvloeien dan wel samenhangen met
werkzaamheden inherent aan de luchtvaartbemiddelingsdiensten die JetConsult B.V. verleent.
b)
Alle bepalingen van deze voorwaarden betreffende de uitsluiting of beperking van deze
aansprakelijkheid en die strekken tot bescherming tegen de opdrachtgever, tegen vorderingen
van derden, zijn mede van toepassing op alle medewerkers van JetConsult B.V. in welke
hoedanigheid dan ook gelieerd met JetConsult B.V., als ook op derden waaraan JetConsult
B.V. geheel of gedeeltelijk opdrachten of uitvoerende werkzaamheden heeft overgedragen.
c)
Als en in zoverre een opdracht aan JetConsult B.V. of een handeling van JetConsult
B.V. beschouwd moet worden als een vervoersovereenkomst, zal JetConsult B.V. zich
overeenkomstig beroepen op alle bepalingen van deze voorwaarden inclusief bepalingen van
verdragen of conventies waarop de vervoerder zich in zijn algemeenheid op beroept, zijnde de
Conventie van Warschau van 12 oktober 1929, zoals geamendeerd bij het Haagse Protocol
van 28 september 1955, de Conventie van Guadalajara van 18 september 1961 en de Wet
Luchtvervoer van 10 september 1936.

Artikel 2. Prijsopgaven en offertes
a)

Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan zonder enige verplichting en mogen te
allen tijde gewijzigd, aangepast of ingetrokken worden.

Artikel 3. Overstaan en extra vlieggelden
a)
De opdrachtgever zal oversta-gelden betalen, respectievelijk de kosten vergoeden aan
extra vlieggelden, indien de reisduur of het aantal vlieguren aangegeven in het vliegschema
wordt overschreden als gevolg van:
I.
De weigering of niet-tijdige verlening van visa of andere documenten vereist voor het
vervoer, voor het aan boord gaan van passagiers en voor het in- en uitladen van bagage of
lading, of
II.

Het feit dat de passagiers, de bagage of de lading niet tijdig klaarstaan voor het aan
boord gaan.

III.

Handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, van zijn personeel
vertegenwoordigers, of van de passagiers resp. van de afzenders van goederen.

of

Artikel 4. Bemiddeling
a) De verbintenissen uit de vervoersovereenkomsten welke door bemiddeling van
JetConsult B.V. tot stand komen, als ook het nakomen van de verbintenissen zullen
uitgevoerd worden op kosten en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, moeten alle verschuldigde bedragen tenminste 48 uren
voor de vlucht aan JetConsult B.V. overgemaakt zijn. Men komt niet in aanmerking voor
compensatie.
b) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn verplichtingen als vermeld in het vorig lid
van dit artikel, na te komen, dan wel deze verplichtingen niet tijdig nakomt, zal JetConsult
B.V. gerechtigd zijn de overeenkomst –zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst- te beëindigen, in welk geval opdrachtgever verplicht is 50% van de charterprijs
te betalen als schadevergoeding, resp. 100% van de charterprijs, indien zodanige
beëindiging plaats heeft op de dag van de aanvang van de vlucht, dan wel gedurende de
vlucht, alsmede in beide gevallen, ten volle te betalen alle andere door JetConsult B.V.
gemaakte of nog verschuldigde kosten in verband met de voorgenomen of in uitvoering
zijnde vluchten.
Artikel 6. Uitvoering
a)
JetConsult B.V. verplicht zich tot het geven van informatie betreffende prijsopgaven,
vertrek- en aankomsttijden van de vliegtuigen, de aanvliegroutes, de vereiste documenten etc. ,
zo goed als in redelijkheid geëist kan worden. Deze informatie kan te allen tijde gewijzigd
worden, zonder dat daartoe voor JetConsult B.V. verplichtingen uit zullen ontstaan.
b)
JetConsult B.V. is te allen tijde gerechtigd derde personen geheel of gedeeltelijk te
betrekken bij het nakomen van de verbintenissen uit overeenkomsten.
c)
JetConsult B.V. verplicht zich naar beste kunnen zich in te zetten voor de belangen van
de opdrachtgever, zij is gerechtigd actie te ondernemen tegen eerder gegeven opdrachten in,
indien redelijkerwijze aangenomen mag worden dat de uitvoering van de verbintenis uit de
oorspronkelijke overeenkomst zal leiden tot schade aan personen of goederen van JetConsult
B.V. of derden.
d) Wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen vlucht(en),het vliegschema of de
duur van de vluchten(en) kunnen wijzigingen in de charterprijs met zich meebrengen.

Artikel 7. Opschorting of annulering van de uitvoering
a)
Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde voor de overeengekomen
aanvangsdatum van de vlucht(en) op te schorten dan wel te annuleren.
b)
Indien de opdrachtgever deze overeenkomst annuleert voor de overeengekomen
aanvangsdatum is hij als schadevergoeding verschuldigd de door de luchtvaartmaatschappij
bepaalde annuleringskosten.
c)
Indien de opdrachtgever deze overeenkomst wil opschorten zijn de eventuele kosten die
daaraan verbonden kunnen zijn voor de opdrachtgever.
d)
JetConsult B.V.,handelend op eigen naam of op naam van derde personen,zal te allen
tijde gerechtigd zijn de uitvoering van de verbintenis op te schorten, dan wel te annuleren,
zonder daartoe aansprakelijk te zijn voor de daaruit voortvloeiende schade in de volgende
gevallen:
- bij wanbetaling van de opdrachtgever;
- indien de opdrachtgever er niet in slaagt de vereiste vervoersdocumenten te verschaffen
aan JetConsult B.V.;
- indien er sprake is van overmacht, welke aangenomen wordtin geval van staking, oorlog,
oorlogsdreiging, opdrachten en daden van regeringen -daaronder begrepen
burgerlijke- en luchtvaartautoriteiten, dan wel vanwege gezondheids- of
veiligheidsredenen of ook als gevolg van overmacht of enigerlei andere oorzaak buiten
de macht van JetConsult B.V., die tot gevolg hebben dat de uitvoering in juridische of
economische zin onmogelijk wordt, althans onevenredige inspanningen met zich mee
zou brengen.

Artikel 8. Beëindiging in geval van Faillissement etc.
a)
Beide partijen kunnen zonder het inachtnemen van een opzegtermijn deze
overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst beëindigen:
- indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft
verkregen, dan wel op diens gehele vermogen of een aanzienlijk deel daarvan
conservatoir of executoriaal beslag heeft gelegd;
- indien de wederpartij overlijdt of in liquidatie treedt.
Indien de opdrachtgever de wederpartij is, als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, zal
hij aan JetConsult B.V. dienen te betalen: - als schadevergoeding telkens de
annuleringskosten vermeld in art. 7

Artikel 9. Aansprakelijkheid
a)
JetConsult B.V. is niet aansprakelijk voor schade tenzij JetConsult B.V. roekeloosheid
dan wel grove nalatigheid verweten kan worden.
b)
JetConsult B.V. is aansprakelijk voor derde personen, van wie JetConsult B.V. gebruik
maakt van hun diensten, indien er sprake is van roekeloosheid of grove schuld en men kan
aantonen dat JetConsult B.V. onzorgvuldig is geweest bij het selecteren van deze personen.
c)
JetConsult B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen in het
luchtvervoer van personen of vracht.
d)
De aansprakelijkheid voor schade voor zover JetConsult B.V. daartoe gehouden is naar
algemeen geldend recht en welke nu middels deze algemene voorwaarden beperkt c.q.
uitgesloten wordt, wordt tot de aansprakelijkheid van de opdrachtgever gerekend.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a)
Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van
toepassing.
b)
Alle vorderingen door of tegen JetConsult B.V. ingesteld voortspruitende uit deze
overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde
rechter te Amsterdam, tenzij JetConsult B.V. anders verkiest of toestaat.

Artikel 11. Opschriften
a)
De opschriften zijn slechts opgenomen voor praktische redenen; voor de uitleg van deze
overeenkomst kan daarop geen enkel beroep worden gedaan.

