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ARTIKEL 1 - Definities  

 
Coachgames: het bedrijf Coachgames, gevestigd te Laren en  ingeschreven onder nummer 60692049 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijnde de ontwikkelaar en verhuurder van digi-
tale spellen en tools.  
 
Persoonlijk Accounthouder: een natuurlijke persoon, enkel handelend voor eigen gebruik, die zich 
gratis heeft aangemeld bij “Coachgames” en met Coachgames een huurperiode kan overeengeko-
men.  
 
Organisatie Accounthouder: een natuurlijke persoon die zich, enkel handelend ten behoeve van ge-
bruikers in een organisatie en/of team die zich gratis heeft aangemeld bij  “Coachgames” en met 
Coachgames een huurperiode kan overeengekomen.  
 
Account: de gratis en persoonlijk verstrekte gebruikersnaam met wachtwoord vanuit Coachgames, op 
grond waarvan de aanmelder het recht verkrijgt een digitaal spel te kunnen huren en spelen.  
 
Organisatie Speelaccount: een subaccount horende bij een Organisatie Account waarmee een natuur-
lijk persoon een gehuurd spel kan spelen. 
 
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Accounthouder een digitaal spel huurt van Coach-
games voor een zelf vastgestelde termijn.  
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Prijzenlijst: lijst waarop de prijzen en kortingen zijn opgenomen voor het huren van een digitaal spel 
en/of tool. De Prijzenlijst voor een Persoonlijke Account is te vinden op de website 
www.coachgames.nl. De Prijzenlijst voor een Organisatie Account is op te vragen bij Coachgames. 
 
Schriftelijk: in geschrift of per e-mail. 
 
Bestelling: spellen die worden besteld via de online bestelmodule binnen een bestaand account op 
coachgames.nl  
  
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
 
 
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Account en op alle Huurovereenkomsten.  
 
 
HET GRATIS ACCOUNT 
 
ARTIKEL 3 - Het aanbod en account 
 
1. Alvorens een gratis Account aan te maken dient Coachgames duidelijk te zijn over de informatie die 
voor de aanmelder van belang is om te kunnen beslissen of hij wel of niet een account wil aanmaken. 
Hierbij dienen de volgende onderwerpen in beeld te zijn: 
a. De inhoudelijke voorwaarden en opbrengsten van de twee soorten accounts.  
b. De huurtarieven voor de spellen per periode vanuit een Persoonlijk Account te spelen. (De huurta-
rieven om vanuit een Organisatie Account te spelen zijn op te vragen bij Coachgames). 
c. De wijze van betaling en procedure alvorens te kunnen spelen.  
d. Deze Algemene Voorwaarden.  
 
ARTIKEL 4 - De aanmelding  
 
1. Een potentiële accounthouder meldt zich gratis aan op de wijze zoals vermeld op de website.  
2. Een potentiële accounthouder maakt het account aan dat van toepassing is op zijn situatie. (Dit 
betekent een Persoonlijk Account of een Organisatie Account).  
3. Een potentiële accounthouder dient een Persoonlijke Account aan te maken wanneer hij enkel ge-
bruik maakt van het spel. Er dient een Organisatie Account aangemaakt te worden wanneer er meer-
dere mensen gaan spelen met het spel. Hiervoor gelden andere voorwaarden zie artikel 8a t/m 8c.  
 
ARTIKEL 5 - Totstandkoming van het Account  
 
1. Het gratis Account komt tot stand na een bevestiging van Coachgames via e-mail aan de aanmel-
der dat de aanmelding is geaccepteerd. Er zijn geen kosten verbonden aan het Account zelf. 
2. De Accounthouder kan vervolgens vanuit zijn account op coachgames.nl zelf spellen huren en in-
plannen. Na betaling van de factuur worden de bestelde spellen geactiveerd en zijn via het account op 
coachgames.nl te spelen voor de gehuurde periode. 
 
ARTIKEL 6 - Duur en beëindiging van het Account  
 
1. Het Account wordt aangemaakt voor een onbepaalde periode.  
2. Het Account kan beëindigd worden door dit verzoek aan Coachgames per email in te dienen.  
3. Coachgames behoudt zich het recht een Account te verwijderen als blijkt dat de Accounthouder niet 
in overeenstemming handelt met deze algemene voorwaarden. 
 
ARTIKEL 7a - Verplichtingen Coachgames  
 
1. Coachgames verplicht zich ten opzichte van de Accounthouder om gedurende de looptijd van het 
Account de meest recente spelversies van de spellen online beschikbaar te houden. 
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2. Coachgames doet haar uiterste best om de digitale spellen d.m.v. updates zo goed mogelijk te la-
ten draaien op digitale media met stabiele internetverbinding en internetbrowser. 
 
 
ARTIKEL 7b – Vrijstelling van verplichtingen Coachgames  
1. Op Coachgames rust geen verplichting om op ieder moment voor (alle) Accounthouders de spellen 
digitaal beschikbaar te hebben door toedoen van onvoorziene omstandigheden waar Coachgames 
geen directe invloed op heeft zoals mediastoring, storing bij betrokken derde partijen (hosting) of in-
ternetstoring o.i.d.  
2. Coachgames is niet aansprakelijk voor schade van een Accounthouder die ontstaat als gevolg van 
het feit dat er (tijdelijk) geen digitaal spel beschikbaar is op een bepaalde locatie. Coachgames doet 
echter haar uiterste best om de digitale spellen d.m.v. updates zo goed mogelijk te laten draaien op 
alle op digitale media met stabiele internetverbinding en internetbrowser. 
3. Coachgames is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen die voortvloeien uit het spelen 
van een spel. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de begeleider en/of deelnemers die het spel 
spelen. De spellen zijn zorgvuldig vormgegeven en goed in te stellen naar het niveau en doel van een 
groep of individu. 
 
 
ARTIKEL 8a - Verplichtingen Persoonlijk Accounthouder  
 
1. Vanaf het moment van totstandkoming van de huurperiode voor een spel is de Accounthouder ver-
plicht tot betaling van de kosten voor de gehuurde spellen zoals beschreven in artikel 15. 
2. De Accounthouder moet zorgvuldig omgaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn 
strikt persoonlijk en enkel te gebruiken door de persoonlijke account beheerder en mogen niet over-
dragen worden op derden. Als er meerdere mensen gebruik van maken heeft Coachgames het recht 
het betrokken account op ieder moment te deactiveren. 
3. De Accounthouder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik als Coach-
games kan aantonen dat de Accounthouder de verplichtingen uit lid 2 van dit artikel niet is nageko-
men.  
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4. De Accounthouder moet verlies of diefstal van de gebruikersnamen zo snel als redelijkerwijs moge-
lijk is melden aan Coachgames. Dit kan per e-mail of telefonisch (voice response).  
5. Accounthouder is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortkomen uit het spelen van een 
Coachgames spel. 
6. De Accounthouder brengt geen veranderingen in de door Coachgames ontwikkelde spellen aan.  
 
 
ARTIKEL 8b – Verplichtingen Organisatie Accounthouder 

1. Vanaf het moment van totstandkoming van de huurperiode is de Accounthouder verplicht tot beta-
ling van de kosten voor de gehuurde spellen zoals beschreven in artikel 15. 
2. De Accounthouder van de organisatie account heeft in de bestelmodule op coachgames.nl de mo-
gelijkheid persoonsnamen en bijbehorende e-mail adres toe te voegen aan de bestelling. Deze per-
soonsnamen ontvangen een persoonlijk Organisatie Speelaccount welke enkel te gebruiken door de 
personen waarvoor deze bestemd zijn en mogen niet overgedragen worden op andere perso-
nen/organisaties. 
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3. De Accounthouder moet verlies of diefstal van de gebruikersnamen zo snel als redelijkerwijs moge-
lijk is melden aan Coachgames. Dit kan per e-mail of telefonisch (voice response).  
4. De Accounthouder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik als Coach-
games kan aantonen dat de Accounthouder de verplichtingen uit lid 2 van dit artikel niet is nageko-
men.  
5. Accounthouder is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortkomen uit het spelen van een 
Coachgames spel. 
6. De Accounthouder brengt geen veranderingen in de door Coachgames ontwikkelde spellen aan.  
 
 
ARTIKEL 8c - Verplichtingen Organisatie Speelaccount 
1. Vanaf het moment van totstandkoming van de huurperiode voor een spel is de Organisatie Ac-
counthouder verplicht tot betaling van de kosten voor de gehuurde spellen zoals beschreven in artikel 
15. De Organisatie Speelaccount houder heeft enkel het speelrecht na betaling door de Organisatie 
Accounthouder.  
2. De Accounthouder van een Organisatie Speelaccount moet zorgvuldig omgaan met zijn gebrui-
kersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en enkel te gebruiken door de persoonlijke ac-
count beheerder en mogen niet overdragen worden op derden. Als er meerdere mensen gebruik van 
maken heeft Coachgames het recht het betrokken account op ieder moment te deactiveren. 
4. De Organisatie Speelaccounthouder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd 
gebruik als Coachgames kan aantonen dat deze de verplichtingen uit lid 2 van dit artikel niet is nage-
komen.  
5. Organisatie Speelaccounthouder is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortkomen uit 
het spelen van een Coachgames spel. 
6. De Accounthouder brengt geen veranderingen in de door Coachgames ontwikkelde spellen aan.  
 
 
DE HUUROVEREENKOMST 
 
ARTIKEL 9a - Totstandkoming van de Huurovereenkomst  
 
Een Huurovereenkomst komt tot stand door het bestellen van minimaal één digitaal spel voor een 
bepaalde termijn vanuit een persoonlijk- of organisatie account.  
 
ARTIKEL 9b – Bestelprocedure 
1. Alleen een bestelling via de bestelmodule met een bestaand account wordt door Coachgames er-
kend. Coachgames is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onvoorziene omstandigheden 
waar Coachgames geen directe invloed op heeft zoals niet binnengekomen bestellingen door media-
storing, internetstoring of storing bij betrokken faciliterende partijen (hosting). 
2. Via de bestelmodule in een account op coachgames.nl wordt aan de potentiële accounthouder de 
mogelijkheid geboden om aan te geven voor welke periode hij het spel (of spellen) wil. 
 
ARTIKEL 10 - Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst  
 
De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 week tot maximaal 1 jaar 
per spel en eindigt wanneer de gehuurde periode is verstreken.  
 
ARTIKEL 11 - Verplichtingen van Coachgames  
 
Coachgames draagt er zorg voor dat:  
a. De Accounthouder een gebruikersnaam met wachtwoord krijgt toegezonden per mail welke direct 
bruikbaar is. 
b. De bestelde spellen direct na betaling binnen 24 uur te gebruiken zijn voor de aangegeven periode 
met het account waar vanuit de bestelling is voldaan. 
 
ARTIKEL 12 - verlies en diefstal gebruiksgegevens  
 
1. De Accounthouder is verplicht om verlies of diefstal van een gebruikersnaam zo snel mogelijk te 
melden aan Coachgames: info@coachgames.nl. 
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2. Een nieuw wachtwoord is door een accounthouder zelf op te vragen op de website van coach-
games. Een vergeten gebruikersnaam moet worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar in-
fo@coachgames.nl onder vermelding van een e-mail adres. 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 13 - gegevens en communicatie  
 
1. De Accounthouder is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt aan 
Coachgames. Verandering van gegevens, zoals een verhuizing en/of verandering van e-mailadres of 
factuuradres, moet de Accounthouder zelf aanpassen via zijn account op de website coachgames.nl.  
2. De Accounthouder is verplicht aan hem verstrekte gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) ge-
heim te houden.  
3. Coachgames geeft geen persoons- en/of gebruiksgegevens van de Accounthouder aan derden en 
gebruikt deze strikt voor haar eigen klantenbestand. 
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ARTIKEL 14 - Copyright spellen 
1. De Accounthouder heeft enkel toestemming om de spellen te spelen. Het is voor de Accounthouder 
en andere gebruikers van Coachgames verboden om (delen van) de inhoud van de spellen over te 
nemen, te kopiëren, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Coachgames.  
2. Indien blijkt dat het auteursrecht toch geschaad is, is Coachgames gemachtigd om juridische stap-
pen te ondernemen en schade te verhalen. 
 
ARTIKEL 15 - Betaling en facturering  
 
1. De Abonnementhouder is verplicht om binnen 30 dagen na aanvraag van een huurperiode het be-
treffende bedrag over te maken op rekening … van Coachgames. 
2. Coachgames zal binnen 24 uur na de bestelling  een factuur met verschuldigde bedragen sturen, 
waarop wordt aangegeven voor welke datum het openstaande bedrag betaald dient te worden.  
 
ARTIKEL 16 - Niet tijdige betaling  
 
1. Als het betalen van het verschuldigde bedrag is mislukt, stelt Coachgames de Accounthouder hier-
van schriftelijk in kennis. Daarbij stelt zij de Accounthouder in de gelegenheid te zorgen dat incasso 
twee weken later mogelijk is.  
2. Als het incasseren van het verschuldigde bedrag ook dan mislukt is danwel indien betaling alsdan 
nog achterwege is gebleven, is Coachgames gerechtigd de Account  van de Accounthouder op non-
actief te zetten. 
 
ARTIKEL 17 - aansprakelijkheid  
 
Coachgames is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat de Accounthouder 
een spel (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken.  
 
ARTIKEL 18 - Niet nakoming van een overeenkomst  
 
Zowel de Accounthouder als Coachgames heeft het recht de Huurovereenkomst te beëindigen indien 
de wederpartij diens verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst herhaaldelijk en/of in ernsti-
ge mate niet is nagekomen.   
 
ARTIKEL 19 - Klachten  
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst(en) moeten tijdig volledig en duidelijk omschreven 
worden ingediend bij:  
Coachgames VOF 
Westermark 90 
7245 DD Laren (Gld.) 
Klachten die binnen twee maanden worden ingediend zijn in ieder geval tijdig.  
Op schriftelijk ingediende klachten geeft Coachgames binnen vier weken schriftelijk antwoord of deelt 
Coachgames aan de Accounthouder de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze 
mededeling kan tevens inhouden een verzoek tot het verstrekken van nadere gegevens en het over-
leggen van nadere bewijsstukken, die naar het oordeel van Coachgames nodig zijn voor beantwoor-
ding. Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over het verhelpen van de 
klacht, dan ontstaat een geschil.  
 
ARTIKEL 20 - Geschillenregeling  
 
1. Geschillen tussen Accounthouder en Coachgames over totstandkoming of de uitvoering van over-
eenkomsten met betrekking tot door Coachgames te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen 
zowel door de Accounthouder als Coachgames aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommis-
sie Openbaar Vervoer, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).  
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ac-
counthouder zijn klacht eerst bij Coachgames heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor bei-
de partijen bevredigende oplossing.  
3. Nadat de klacht bij Coachgames is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ont-
staan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.  
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4. Wanneer de Accounthouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Coach-
games aan deze keuze gebonden. Indien Coachgames een geschil aanhangig wil maken bij de Ge-
schillencommissie, moet hij de Accounthouder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij 
daarmee akkoord gaat. Coachgames dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van 
de voornoemde termijn vrij acht het geschil bij de rechter aanhangig te maken.  
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar 
geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat regle-
ment bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behande-
ling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van ge-
schillen kennis te nemen.   
 
ARTIKEL 21 - Wijziging  
 
1. Coachgames houdt zich het recht voor om de Prijzenlijst te wijzigen.  
2. Coachgames zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen wanneer dit nodig geacht wordt.  
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3 maakt Coachgames wijzigingen van kosten en van 
Algemene Voorwaarden minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend:  
- op de website www.coachgames.nl en  
- aan de Accounthouder per email/inlogpagina 
 
ARTIKEL 22 - Toepasselijk recht  
 
Het Nederlands recht is van toepassing tenzij dit op grond van dwingend recht anders is op het Ac-
count en de Huurovereenkomsten. 


