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1-Begripsbepaling- Deze voorwaarden hebben betrekking op de geplubliceerde presentaties op 
www.outvakantiehuizen.nl van vakantie-/verblijfsmogelijkheden bij derden. Deze derden worden als de 
opdrachtgevers van de presentaties beschouwd en bieden de gepresenteerde mogelijkheden zelf of zijn 
daarvoor door de feitelijke aanbieder geautoriseerd. De presentaties kunnen worden gevormd door een 
advertentie (bronzen samenwerking), door gesponsorde inhoud vanuit een door de opdrachtgever aan OUT! 
Vakantiehuizen verstrekte bemiddelingsopdracht (zilveren samenwerking) of door een 
vertegenwoordigingsopdracht (gouden samenwerking). Aan de zilveren en gouden vorm van samenwerking 
met OUT! Vakantiehuizen zijn nog specifieke voorwaarden verbonden. Partijen die kennisnemen van de op 
www.outvakantiehuizen.nl gepubliceerde presentaties worden verder als websitegebruikers aangeduid.

2-Aard van de presentaties - Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen zijn presentaties met 
verwijzingen naar met www.outvakantiehuizen.nl vergelijkbare websites met verblijfsaccommodatie, niet 
toegestaan. Op reguliere presentaties door bungalowparken, agentschappen e.d., is voorgaande beperking 
met in achtname van het verder in deze voorwaarden gestelde, niet van toepassing.
Ook advertenties met de nadrukkelijke bedoeling om andere dan en/of iets anders dan de gepresenteerde 
verblijfsaccommodatie te promoten, zijn niet toegestaan. Presentaties bevatten geen discriminerende, 
lasterlijke of mogelijk aanstootgevende politieke of religieuze inhoud en kennen geen inhoud die in strijd is 
met de algemene fatsoensnormen, goede zeden enz..  Niet-toegestane presentaties worden zonder 
restitutiemogelijkheid van betaalde plaatsingskosten door OUT! Vakantiehuizen verwijderd.

3-Inhoud van de presentaties – OUT! Vakantiehuizen plaatst commerciële presentaties van 
opdrachtgevers. 
3.1 Contactgegevens- In de bronzen, zilveren en gouden presentaties worden als contactmogelijkheden 
uitsluitend het online boekingsformulier van www.outvakantiehuizen.nl en de contactgegevens van OUT! 
Vakantiehuizen als bemiddelingsburo (zilveren presentatie) of uitvoerend reisorganisatie (gouden presentatie) 
vermeld. In bronzen presentaties (advertenties) is het plaatsen van identiteitsgegevens van de opdrachtgever 
met uitzondering van websitelinks slechts functioneel toegestaan in bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden 
en/of de commerciële presentatie wanneer dit naar het oordeel van OUT! Vakantiehuizen noodzakelijk of 
commercieel wenselijk is. Presentaties met vermeldingen die slechts als doel of bijwerking hebben dat door 
websitegebruikers niet via www.outvakantiehuizen.nl maar bij de opdrachtgever rechtstreeks op de 
vermelding wordt gerespondeerd, worden zonder kostencreditering verwijderd.  
3.2 Klachten aangaande de inhoud- Klachten van de gebruikers van www.outvakantiehuizen.nl kunnen in 
geval van advertenties (bronzen samenwerking) slechts door en voor rekening en risico van betrokken 
opdrachtgever, rechtstreeks met de websitegebruikers worden behandeld. OUT! Vakantiehuizen aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid en OUT! Vakantiehuizen staat niet in voor de juistheid van de inhoud van de 
advertenties. Wel verwijdert OUT! Vakantiehuizen zonder kostencreditering advertenties in geval van gebleken
onjuistheden/misbruik. Presentaties voor opdrachtgevers vanuit een zilveren of gouden samenwerking zijn 
weliswaar door OUT! Vakantiehuizen geredigeerd maar betrokken opdrachtgevers blijven verantwoordelijk 
voor een juiste initiële informatieverstrekking, doorgifte van mutaties en een juiste vertaling van die 
informatie naar de uiteindelijke presentatie op www.outvakantiehuizen.nl. 

4-Nakomingsverantwoordelijk voor de gepresenteerde aanbieding(en)- OUT! Vakantiehuizen staat 
geheel buiten de klachten van websitegebruikers over de aansluiting van een bronzen en zilveren presentatie 
op de feitelijke levering. OUT! Vakantiehuizen adviseert  deze opdrachtgevers om goede leveringsvoorwaarden
in de advertentie op te nemen.  In geval van een zilveren en gouden samenwerking is de rol van OUT! 
Vakantiehuizen gedefinieerd in resp. de van toepassing zijnde ANVR-Boekingsvoorwaarden en ANVR-
Reisvoorwaarden. Bij van toepassing zijnde ANVR-Reisvoorwaarden van een gouden samenwerking voert OUT!
Vakantiehuizen de klachtafhandeling (inclusief vermelde beroepmogelijkheid bij de Geschillencommissie Reizen
en ANVR-nakomingsgarantie) middels een procedure van hoor- en wederhoor met de opdrachtgever. De 
opdrachtgever is ten opzichte van websitegebruiker en OUT! Vakantiehuizen schadevergoedingsplichtig inzake 
vanuit de voorwaarden vastgestelde en/of door de Geschillencommissie geconstateerde tekortkomingen.

5-Privacy- OUT! Vakantiehuizen registreert persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en volgens zowel de 
aktuele Europese en Nederlandse wet- en regelgeving als de bijzondere veiligheidsvoorschriften van relevante 
partijen zoals payment service providers. Het gebruik van de geregistreerde persoonsgegevens is voor OUT! 
Vakantiehuizen beperkt tot het in het kader van de Wet Persoonregistraties aan de Registratiekamer gemelde 
gebruik. Inzake cookies volgt OUT! Vakantiehuizen conform toelichting in de handleiding/disclaimer van 
www.outvakantiehuizen.nl de actuele wet- en regelgeving.

6-Copyright- www.outvakantiehuizen.nl en alle daarop weergegeven data is auteursrechtelijk en/of 
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merkenrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van OUT! Vakantiehuizen of van de OUT!-
opdrachtgever in geval van materiaal verkregen van die  opdrachtgever, mag niets van deze website op 
enigerlei wijze worden vermenigvuldigd, geherpubliceerd e.d.. Het gebruik van materiaal van opdrachtgevers 
is voor OUT! Vakantiehuizen niet aan beperkingen onderhevig. De opdrachtgever vrijwaart OUT! 
Vakantiehuizen van aanspraken van overige mogelijk rechthebbenden op het gebruik van materiaal (beelden, 
teksten enz.) dat door opdrachtgever aan OUT! Vakantiehuizen is verstrekt. Het is opdrachtgevers niet 
toegestaan om zichtbaar copyrights-voorbehouden, herkomst-/naamsvermeldingen e.d. in aan OUT! 
Vakantiehuizen verstrekt beeldmateriaal op te nemen.  

7-Dubbele vermeldingen- OUT! Vakantiehuizen bestrijdt ten behoeve van de eigen promotie-efficiency en 
de service (zoek- & boekgemak) van de websitebezoeker, dubbel aanbod. Opdrachtgevers mogen tegen de 
gecommuniceerde kosten per individuele presentatie, weliswaar een onbeperkt aantal presentaties op 
www.outvakantiehuizen.nl  publiceren, vanwege de koppeling van een reserveringsplanning met 
boekingsmodule aan één presentatie, is echter per boekbare eenheid maar één presentatie toegestaan. 
Dergelijke boekbare eenheden kunnen ook niet via  een andere opdrachtgever vaker op 
www.outvakantiehuizen.nl worden gepresenteerd. Extra vermeldingen van individuele presentaties zijn wel 
mogelijk in het geval een betaalde positie wordt verworven middels de aanschaf van een zogenaamd 'label' 
ten behoeve de vermelding op een extra thema-/landingspagina's of dat die themavermelding binnen de extra
promotie-inspanning rondom een gouden presentatie, wordt toegekend.

8-Keuring van een presentatie- Presentaties worden door de opdrachtgever gemaakt (bronzen vermelding)
of onder eindredactie van OUT! Vakantiehuizen (zilveren en bronsen presentaties). Ten behoeve van het 
gebruikersgemak gebeurt dit conform de op www.outvakantiehuizen.nl gebruikelijke, uniforme wijze. OUT! 
Vakantiehuizen mag zonder opgaaf van redenen een door een opdrachtgever gewenste presentatie of wijziging
daarvan weigeren.  Opdrachtgevers zijn op straffe van een annulering van de presentatie zonder creditering 
van de kosten, verplicht om de aanwijzingen van OUT! Vakantiehuizen, gericht op de opstart/hervatting van 
de presentatie conform wet-/regelgeving, fatsoensnormen enz., binnen 2 werkdagen op te volgen. 

9-Betaling-Wanneer OUT! Vakantiehuizen geen betaling ontvangt van de eenmalige of vaste 
advertentiekosten, dan wel voor de mogelijk overeengekomen variabele vergoeding per reserveringsaanvraag,
dan vervalt voor OUT! Vakantiehuizen de publicatieplicht maar blijft de opdrachtgever vanwege de 
voortdurende OUT! Vakantiehuizen-investeringen in it-capaciteit op basis van het aantal advertentie-
aanmeldingen, de betreffende presentatiekosten aan OUT! Vakantiehuizen verschuldigd. Indien opdrachtgever 
ook na sommatie in gebreke blijft, is OUT! Vakantiehuizen gerechtigd om haar vordering aan een incassoburo 
uit handen te geven om desnoods langs gerechtelijke weg (inclusief wettelijke rente en alle te maken 
incassokosten) te laten incasseren. In het geval dat betalingen van websitegebruikers aan de opdrachtgever 
via OUT! Vakantiehuizen lopen (zilveren en gouden presentaties), worden de voorwaarden daarvan (termijnen,
provisies) bij de totstandkoming van de presentaties vastgelegd. 

10-Storingen en voortijdige beëindiging- Bij voortijdige beeindiging van de presentatie door de 
opdrachtgever bestaat er geen mogelijkheid van restitutie van plaatsingskosten. In het geval OUT! 
Vakantiehuizen de presentatie staakt zonder dat daar het in gebreke blijven van de opdrachtgever aan ten 
grondslag ligt , heeft de opdrachtgever onder voorbehoud van het voorts in deze voorwaarden gestelde, recht 
op restitutie van de voor de actuele periode betaalde eenmalige en, naar rato van de resterende looptijd, 
vaste plaatsingskosten. Het offline zijn van de website vanwege storingen en onderhoud gericht op de 
verbetering van de website, kan in beginsel niet als een publicatiestaking worden aangemerkt.  In de 
onverhoopte situatie van een aaneengesloten meerdaagse storing, wordt ter compensatie van de adverteerder
slechts de looptijd van een advertentie met het aantal offline-dagen verlengd.

11-Afsluitende bepaling- OUT! Vakantiehuizen is slechts aansprakelijk voor het gebruik van deze website 
voor zover deze aansprakelijkheid wordt benoemd in deze voorwaarden dan wel in de ANVR-
Boekingsvoorwaarden of -Reisvoorwaarden (indien deze laatste twee voorwaarden van toepassing zijn). Voor 
de behandeling van geschillen tussen OUT! Vakantiehuizen en de opdrachtgever/websitegebruiker is de 
rechtbank te 's Hertogenbosch de aangewezen instantie en is het Nederlands recht van toepasssing. De 
commerciële aanbieding van OUT! Vakantiehuizen op basis waarvan een opdrachtgever tot een bronzen, 
zilveren of gouden presentatie op www.outvakantiehuizen.nl komt, maakt deel uit van de overeenkomst 
tussen OUT! Vakantiehuizen en de opdrachtgever. De communicatie tussen OUT! Vakantiehuizen en 
opdrachtgever verloopt digitaal, per email of real time via de website, waarbij de verzender de 
verantwoordelijkheid draagt voor ontvangst en indien gewenst de verkrijging van een ontvangstbewijs.
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