
DEFINITIES: 

a. Skybox
Skybox B.V. is een Inspiration Academy, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 86015958 (hierna te noemen “Skybox”) en gevestigd aan Overhoeksplein 1, 1031 KS A’DAM Toren in 
Amsterdam.

b. Member
Een natuurlĳk persoon van 18 jaar of ouder die heeft voldaan aan het gestelde in artikel 2, membership.

c. Partĳen
Skybox en Member gezamenlĳk. 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zĳn van toepassing op de tussen Member en Skybox gesloten overeenkomsten 
en gemaakte afspraken over het gebruik van het membership van Skybox.

1.2  Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelĳke regelingen.

1.3 Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de locatie van Skybox op de 10e verdieping van de A’DAM 
Toren, Overhoeksplein 1 in Amsterdam. Skybox kan niet afwĳken van deze algemene voorwaarden, tenzĳ dat 
uitdrukkelĳk is overeengekomen met de Member. Afwĳkingen moeten schriftelĳk zĳn overeengekomen en 
rechtsgeldig zĳn ondertekend door Partĳen.

1.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van Skybox en de door haar ingeschakelde 
derden.

ARTIKEL 2: MEMBERSHIP

2.1 Aanmelding voor het membership van Skybox geschiedt door middel van het doorlopen en afronden van de 
registratieprocedure via de website van Skybox.

2.2 De registratieprocedure houdt in dat een inschrĳfformulier naar waarheid en zo volledig als mogelĳk wordt 
ingevuld, en dient te worden overlegd samen met alle gegevens waarvan Skybox aangeeft dat deze noodzakelĳk 
zĳn of waarvan de Member redelĳkerwĳs behoort te begrĳpen dat deze noodzakelĳk kunnen zĳn voor het uitvoeren 
van de overeenkomst. 

2.3 Skybox is niet aansprakelĳk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onjuiste of onvolledige 
gegevens verstrekt door de Member.

ARTIKEL 3: PRODUCTEN- EN DIENSTENPAKKET

3.1 Specifieke informatie over en voorwaarden voor de producten en diensten van Skybox worden toegestuurd aan 
het begin van het membership.

3.2 Skybox zal zich inspannen om de kwaliteit van haar dienstverlening te controleren, te handhaven en zo nodig te 
verbeteren. 

3.3 Members geven Skybox desgevraagd inlichtingen en verlenen de medewerking die Skybox redelĳkerwĳs nodig 
heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst(en).

ARTIKEL 4: MEMBERSHIP VERGOEDING

4.1 Members moeten aan Skybox maandelĳks een vooraf tussen Partĳen overeengekomen bedrag betalen voor de 
looptĳd van 12 maanden.
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4.2 De verschuldigde membershipvergoeding wordt maandelĳks geïnd middels automatische incasso. Jaarlĳks kan 
de verschuldigde membershipvergoeding middels een factuur worden betaald

4.3  Members zĳn verplicht om aan Skybox voorafgaand aan incassering een correct bankrekeningnummer (IBAN) 
door te geven en de automatische incasso machtiging te ondertekenen. Als het rekeningnummer is veranderd, 
moet Member dit uiterlĳk twee maanden voor de nieuwe incassering melden. Member ontvangt in dergelĳk geval 
van Skybox een wĳzigingsformulier, dat Member onmiddellĳk volledig ingevuld en ondertekend terugstuurt.

ARTIKEL 5: FACTUREREN EN BETALING

5.1 Tenzĳ anders vermeld, moet Member facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op de in de factuur 
aangegeven wĳze.

5.2 Betalingen van producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bĳ een mislukte 
incasso door Skybox binnen twee weken nogmaals ter inning aangeboden.

5.3 Alvorens nadere maatregelen tot inning en incasso te nemen zal Skybox Member een betalingsherinnering 
sturen waarin (nogmaals) het factuurbedrag staat vermeld.

5.4 Eventuele administratiekosten worden doorberekend aan Member bĳ niet-tĳdige betaling van de 
membershipvergoeding, facturen of producten of diensten.

5.5 Als Member binnen dertig dagen na de eerste aanmaning als bedoeld in artikel 5.3 het verschuldigde bedrag 
niet heeft betaald kan Skybox haar verplichtingen op grond van de overeenkomst(en) tussen Partĳen opschorten, 
en ter keuze van Skybox kan of kunnen de overeenkomst(en) worden ontbonden.

5.6 Alle kosten, zowel gerechtelĳke als buitengerechtelĳke, waaronder de kosten wegens juridische bĳstand, die 
verband houden met het incasseren van verschuldigde bedragen, zĳn voor rekening van Member.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN DOORGEVEN

6.1 Member is verplicht om wĳzigingen in de persoons-, adres- of contactgegevens van Member zo spoedig 
mogelĳk aan Skybox door te geven. Dit kan schriftelĳk, telefonisch of via e-mail. Wĳzigingen van bankgegevens 
moet Member schriftelĳk en ondertekend melden aan Skybox.

6.2 Skybox heeft de actuele gegevens van Member nodig om Member op tĳd de juiste informatie te kunnen 
verstrekken. Daarnaast zĳn de actuele gegevens nodig om gebruik te kunnen maken van de geboden voordelen bĳ 
aanschaf van producten en afname van diensten door Member, en ten behoeve van de incasso van 
membershipvergoedingen door Skybox.

6.3 De kosten en gevolgen die het niet tĳdig doorgeven van de in artikel 6.1 genoemde gegevens aan Skybox met 
zich meebrengen komen voor rekening van Member, en in geen elk geval voor rekening van Skybox.

6.4 Naamswĳziging van de membershipovereenkomst is niet mogelĳk. De overeenkomst staat op persoonlĳke titel 
en kan niet worden omgezet op een andere naam of worden overgedragen aan een derde.

ARTIKEL 7: BEËINDIGING MEMBERSHIP OVEREENKOMST

7.1 De Membership Overeenkomst eindigt
 a. van rechtswege na 12 maanden vanaf de ingangsdatum;
 b. ter keuze van Skybox, als Member de vergoeding zoals vermeld in artikel 4 en artikel 11 niet tĳdig betaalt; 
 c. door opzegging door Skybox.
          d. door opzegging binnen 14 dagen na de aanschaf van een membership, dit kan door een mail te sturen    
 naar info@skybox.nl.
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ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In het geval van aansprakelĳkheid van Skybox jegens een Member is de schadevergoeding van Skybox, als en 
voor zover deze aansprakelĳkheid wordt gedekt door een door Skybox gesloten aansprakelĳkheidsverzekering, 
beperkt tot het bedrag van de daadwerkelĳke uitkering van de aansprakelĳkheidsverzekeraar conform de 
verzekeringsovereenkomst.

8.2 Skybox is nooit aansprakelĳk voor het handelen of nalaten van dienstverleners of leveranciers.

8.3 Member vrĳwaart Skybox voor elke aansprakelĳkheid voor schade die in verband met de uitvoering van 
werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener of leverancier, direct of indirect ontstaat.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 Skybox kan de gevraagde producten of diensten (laten) verlenen voor zover er geen sprake is van overmacht.

9.2 In geval van overmacht zal Skybox, als redelĳkerwĳs mogelĳk, met Member overleggen over de aanschaf of 
dienstverlening en proberen een oplossing te vinden. Als geen oplossing wordt gevonden is Skybox gerechtigd 
zonder verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de 
overeenkomst met Member te ontbinden.

ARTIKEL 10: PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

10.1 Bĳ de uitvoering van de dienstverlening handelt Skybox ter bescherming van de privacy van Member conform 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 Skybox haar medewerkers en eventueel door Skybox ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de 
plicht tot geheimhouding van alle zaken over Member die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zĳn gekomen 
en waarvan zĳ weten of redelĳkerwĳs kunnen vermoeden dat zĳ tot geheimhouding daarvan zĳn gehouden.

10.3 In het kader van de dienstverlening of levering door dienstverleners of leveranciers mag Skybox als Member 
om de dienst of levering verzoekt, zĳn/haar persoonsgegevens aan betreffende dienstverleners of leveranciers 
verstrekken. Door deze dienstverleners of leveranciers zullen de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de 
uitvoering van de aangevraagde dienst of aanschaf van het gevraagde product.

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, 
merk-, databank- en auteursrechten of andere rechten die Skybox in het kader van de opdracht krĳgt, verwerft, 
maakt of ontwikkelt (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de uiteindelĳke productie en uitvoering van de 
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en concepten in zĳn geheel of van afzonderlĳke onderdelen) berusten bĳ 
Skybox. Het is voor Member niet toegestaan op welke wĳze dan ook inbreuk te maken op de intellectuele 
eigendomsrechten van Skybox.

11.2 Het is Member verboden om een verveelvoudiging (inclusief foto's en ander beeldmateriaal) te maken van aan 
Skybox gelieerde mensen of aan Skybox gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, en openbaar te maken voor 
commercieel gebruik, tenzĳ anders schriftelĳk is overeengekomen tussen Partĳen.

11.3 Members zĳn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelĳke toestemming van Skybox de namen, logo’s of 
andere publicitaire uitingen van Skybox publiekelĳk te gebruiken. Elke vorm van publiciteit behoeft voorafgaande 
schriftelĳke toestemming van Skybox voor elke specifieke uiting. Skybox behoudt zich het recht voor gebruik van 
beeld-, tekst-, naam-, en logogebruik niet toe te staan op iedere grond en vorm van communicatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN



06/03/2023

04

ARTIKEL 12: AANVULLENDE BEPALINGEN

12.1 Skybox heeft te allen tĳde de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden (tussentĳds) te wĳzigen of 
aanvullende voorwaarden te stellen. Members krĳgen hiervan zo spoedig mogelĳk bericht.

12.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Skybox.

12.3 Als enig deel van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet verbindend is, verandert dit niets aan de toepas-
sing van de overige algemene voorwaarden.

12.4 Als onduidelĳkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, 
dan moet de uitleg plaatsvinden “naar de geest” van deze bepaling.

12.5 Als zich tussen Partĳen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet 
deze situatie worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.
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