Algemene voorwaarden voor de WildschönauCard

Voor de uitgifte en het gebruik van deWildschönauCard, worden de volgendebepalingen uitdrukkelijk
overeengekomen:
Definitie:
Alle in een onderkomen van de regio Wildschönau overnachtende en volgens de Oostenrijkse
Registratiewet correct geregistreerde gasten ontvangen van Wildschönau Tourismus respectievelijk de
verhuurder voor de duur van het verblijf de WildschönauCard gratis. De gedefinieerde diensten van de
WildschönauCard worden gespecificeerd in de brochure.
Toepassingsgebied / disclaimer:
Alle partners van de WildschönauCard die zijn vermeld in deze brochure hebben zich verplicht de houders
van de WildschönauCard, rekening houdend met hun algemene voorwaarden qua tijd en hoeveelheid,
hun diensten verbonden aan de WildschönauCard tijdens normale kantooruren, in hun volledigheid
beschikbaar te stellen.
De eigenaar van de WildschönauCard neemt kennis van en aanvaardt het feit dat de geldigheidsduur van
het aanbod van een aantal partners, voornamelijk als gevolg van weers-en seizoensgebonden
omstandigheden, niet de gehele periode van het seizoen dekt. Voor sommige bedrijven kan het om
capaciteitsredenen tot langere wachttijden leiden. De eigenaar van de WildschönauCard gaat akkoord
met de opgegeven openingstijden, alle toegangsbeperkingen en de instructies van de partnerbedrijven.
De kaarthouder doet afstand van alle schade, indien om operationele redenen of zonder enige schuld van
de dienstverleners aangeboden diensten niet of slechts gedeeltelijk geleverd kunnen worden. De
partners zijn daarnaast slechts aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, echter niet
voor geringe nalatigheid. Bovendien is er geen aansprakelijkheid voor eventuele meegenomen kleding of
andere meegenomen waardevolle spullen. De eigenaar van de WildschönauCard neemt verder kennis
van het feit dat het Wildschönau Tourismus het recht heeft om de overeenkomst met de individuele
Card-dienstverleners om belangrijke redenen tijdens het seizoen te beëindigen. Er kan geen beroep
gedaan worden op deze beslissing.
Voorwaarden:
De verhuurder/eigenaar is verplicht om de gast, ongeacht de duur van het verblijf, te wijzen op de
WildschönauCard. De gast ontvangt van zijn verhuurder een WildschönauCard voor de duur van zijn
verblijf. Voor de uitgifte en het gebruik van de WildschönauCard gelden de volgende, uitdrukkelijk
overeengekomen, voorwaarden.
Niet overdraagbaarheid/Verlies:
De WildschönauCard is niet overdraagbaar. Op verzoek moet een identiteitsbewijs met foto
gepresenteerd worden. De WildschönauCard mag slechts benut worden door de persoon wiens naam op
de kaart staat. Indien geen gebruik van de WildschönauCard gemaakt wordt kan geen vervanging
aangeboden worden. Het verlies van de Card moet onmiddelijk vermeld worden bij de verhuurder van de
accomodatie. Na de uitgifte van een nieuwe Card, verliest de verloren Card met onmiddelijke ingang zijn
geldigheid.
Geldigheid:
De zomerseizoenskaart is geldig van mei tot en met oktober, de winterseizoenskaart van december tot en
met april. De WildschönauCard is binnen deze periode geldig vanaf de aankomstdatum tot en met de
vertrekdatum. Op de kaart moet zowel voor-en achternaam van de kaarthouder als de duur van het
verblijf duidelijk zichtbaar zijn. Na afloop van het verblijf verliest de WildschönauCard automatisch zijn
geldigheid.
Gebruik:
De kaarthouder toont zijn WildschönauCard om de voordelen van de kaart te verkrijgen. De Card wordt
door de dienstverlener gecontroleerd, met behulp van een acceptatie apparaat of door visuele inspectie,
op geldigheid van het kaartnummer en de identiteit en naam van de kaarthouder.
De kaarthouder is verplicht om op verzoek een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen, anders kunnen
hem de gratis of gereduceerde diensten geweigerd worden. In geval van schade of technische problemen
van de WildschönauCard wordt de kaart door de verhuurder vervangen.
Misbruik:
In geval van misbruik of bij het vermoeden van misbruik, hebben de WildschönauCard dienstverleners het
recht en de plicht de kaart in te nemen. In het geval van misbruik of gegronde verdenking van misbruik
wordt aangifte gedaan. De kaarthouder is aansprakelijk voor misbruik van de kaart door derden.
Disclaimer Wildschönau Tourismus:

De houders van de WildschönauCard accepteren dat Wildschönau Tourismus slechts de betalingsafwikkeling tussen de houders van de kaart en de dienstverleners doorvoert. Er bestaat slechts een
contractuele relatie tussen de kaarthouder en de dienstverleners. De houder van de WildschönauCard
heeft tegenover Wildschönau Tourismus geen enkele aanspraak op enige garantie of schadever-goeding,
ongeacht of de schade toe te schrijven
is aan een fout van de dienstverlener of niet. Voor zover het tot een aansprakelijkheidsgeval komt is het
Wildschönau Tourismus niet aansprakelijk voor een dergelijk schadegeval aangezien de dienstverleners
niet in dienst van Wildschönau Tourismus zijn. Tevens hebben de houders van de WildschönauCard geen
recht op schadevergoeding in het geval dat de diensten van de partnerbedrijven beschreven in de
brochure niet, niet ordentelijk of niet volledig worden uitgevoerd.
Jurisdictie:
Voor alle geschillen die voort komen uit het gebruik van de WildschönauCard en voor alle schadevergoedings-of aansprakelijkheidsgevallen, geldt als gerechtshof Rattenberg. Er geldt uitsluitend het
Oostenrijkse recht als overeengekomen.
Privacy Policy:
Door gebruik van de WildschönauCard gaat de kaarthouder uitdrukkelijk accoord met het gebruik van zijn
opgeslagen adresgegevens voor marketing doeleinden door Wildschönau Tourismus, de kaarthouder kan
elk moment dezetoestemming intrekken. De gegevens worden door Wildschönau Tourismus niet aan
derden doorgegeven.

