
 

 

Algemene voorwaarden Appscape - Escaperooms 
 
 
Artikel 1.  Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd: 
 
Algemene Voorwaarden: voorwaarden waaronder Diensten worden verricht door Appscape aan 
Opdrachtgever en onderdeel uit maken van de Overeenkomst (hierna ook genoemd AV). 
 
App: een applicatie waarop de informatie wordt geplaatst van de escaperoom(s) die door 
Opdrachtgever word(en) geëxploiteerd. Bezoekers kunnen, na het aanmaken van een account, de 
geplaatste informatie bekijken, de bezochte escaperoom beoordelen en daarbij registeren binnen 
welke tijd de escaperoom is uitgespeeld.   
 
Appscape: de vennootschap onder firma H. Roskam en H. Kapitein V.O.F, geregistreerd bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73045438. 
 
Bezoeker: een persoon die een account heeft aangemaakt in de App van Appscape, en welk account 
door Appscape is geaccepteerd. 
 
Diensten: de diensten die Appscape zal verlenen aan Opdrachtgever conform de tussen partijen 
gesloten Overeenkomst. 
 
Gebruikersvoorwaarden: voorwaarden waaronder Bezoeker gebruik mag maken van de App, zoals 
deze door Appscape beschikbaar wordt gesteld. 
 
Informatie: alle door Opdrachtgever aan Appscape beschikbaar gestelde gegevens in het kader van 
de door Appscape te verlenen Diensten.  
 
Opdrachtgever: rechtspersoon, of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of 
beroep, die eigenaar, exploitant dan wel geautoriseerde medewerker is van een escaperoom in de 
ruimste zin van het woord, die opdracht geeft aan Appscape haar Diensten te verlenen. 
 
Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Appscape gesloten overeenkomst van opdracht. 
 
Artikel 2.  Toepassingsgebied 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 

tussen Appscape en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Appscape, 
voor de uitvoering waarvan door Appscape derden dienen te worden betrokken. 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Appscape en de Opdrachtgever zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg of de beoordeling van de situatie plaats te vinden 
‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

2.6 Indien Appscape niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Appscape in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 
verlangen. 

2.7 De wet- en regelgeving inzake de privacywetgeving zijn op deze AV van toepassing. Appscape 
verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds in acht te zullen nemen.  

 



 

 

 
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Appscape zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 

aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of 
de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

3.2 Appscape kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de 
aanbieding opgenomen aanbod dan is Appscape daaraan niet gebonden. De Overeenkomst 
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Appscape anders 
aangeeft. 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Appscape niet tot het verrichten van een gedeelte van 
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes 
gelden niet automatisch voor toekomstige orders 

 
Artikel 4.   Totstandkoming, aard, duur en wijziging van de Overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat deze door beiden partijen is ondertekend. 
4.2 De Overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, welke 

in abonnementsvorm wordt uitgevoerd, inhoudende dat Appscape Diensten verleent en 
Opdrachtgever hiervoor maandelijks een vergoeding betaalt, dan wel een vergoeding betaalt per 
ingecheckte Bezoeker. 

4.3 De Overeenkomst tussen Appscape en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen in de Overeenkomst. 

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  

4.5 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of op aanwijzing 
van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of 
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen 
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen 
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Appscape zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf 
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk 
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de 
mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en 
termijn van uitvoering. 

4.6 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Appscape 
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de 
binnen Appscape bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de 
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen 
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van 
de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Appscape op en is voor de 
Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

4.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Appscape een verzoek tot wijziging van de 
Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen 
hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

 
Artikel 5. Prijs en prijswijziging 
5.1 Opdrachtgever is de vergoeding aan Appscape verschuldigd zoals opgenomen en aangekruist in 

de tussen partijen gesloten Overeenkomst. 
5.2 Appscape is bevoegd gedurende de duur van de Overeenkomst één keer per jaar de 

overeengekomen vergoeding te verhogen met een maximum van 5% van de overeengekomen 
vergoeding. 

5.3 Indien Appscape met de Opdrachtgever een vaste vergoeding of vaste prijs overeenkomt, dan is 
Appscape niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of deze prijs 



 

 

zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te 
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting 
ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van 
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

5.4 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer 
bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan 
is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW 
gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Appscape: 

• alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 
overeengekomen uit te voeren; 

• indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Appscape rustende 
verplichting ingevolge de wet; 

• indien bedongen is dat de dienstverlening langer dan drie maanden na de totstandkoming 
van de Overeenkomst zal plaatsvinden; 

 
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 
6.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een 

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding 
van een termijn dient de Opdrachtgever Appscape derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
Appscape dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven 
aan de Overeenkomst. 

6.2 Appscape zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap. 

6.3 Appscape heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
6.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Appscape aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Appscape worden verstrekt.  

6.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Appscape 
zijn verstrekt, heeft Appscape het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of 
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de 
Opdrachtgever in rekening te brengen.  

6.6 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 
Appscape ter beschikking heeft gesteld. Appscape is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, doordat Appscape is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

6.7 Appscape staat er niet voor in dat de App, de iBeacon en de daarbij behorende software, 
programmatuur en server –al dan niet tijdelijk- foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. 
Appscape is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het crashen of 
niet functioneren van de App, de iBeacon en de daarbij behorende software, programmatuur en 
server. 

 
Artikel 6.1   App 
6.1.1 Appscape verleent haar Diensten door het aanbieden van een App waarin Opdrachtgever 

informatie met betrekking tot de door Opdrachtgever geëxploiteerde escaperoom kan plaatsen. 
Tevens kan Bezoeker na diens bezoek de escaperoom beoordelen en bijhouden binnen welke 
tijd de escaperoom is uitgespeeld.  

6.1.2 Appscape is te allen tijde bevoegd functies in de App te laten vervallen, aanpassen of 
toevoegen. 

6.1.3 Een Bezoeker krijgt na registratie en acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden toegang tot de 
App en maakt gebruik van een zelfgekozen accountnaam en wachtwoord. 

6.1.4 Opdrachtgever krijgt na ondertekening van de Overeenkomst de mogelijkheid een account aan 
te maken waarop Opdrachtgever de volgende informatie met betrekking tot de escaperoom kan 
plaatsen: 

• een eigen logo van de escaperoom/Opdrachtgever; 

• contact-/adresgegevens van de escaperoom/Opdrachtgever; 

• een directe link naar de website van Opdrachtgever ten behoeve van het reserveren van een 
escaperoom; 

• informatie met betrekking tot de escaperoom.   



 

 

6.1.5 Opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden vanuit de App notificaties te sturen naar 
Bezoekers met betrekking tot toekomstige acties of last-minute aanbiedingen met betrekking tot 
vrijgekomen escaperooms, tenzij Bezoeker heeft aangegeven geen notificaties vanuit de App te 
willen ontvangen. 

6.1.6 Opdrachtgever is bevoegde meerdere escaperooms te koppelen aan één account, zonder dat 
hiervoor een extra vergoeding verschuldigd is aan Appscape. 

6.1.7 Opdrachtgever wordt inzicht gegeven in het aantal check-ins per escaperoom, waarvan 
Opdrachtgever eigenaar is of deze exploiteert. 

 
Artikel 6.2 Informatie op de App 
6.2.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de op de App weergegeven Informatie 

met betrekking tot de escaperoom(s). 
6.2.2 De Informatie dient overeen te stemmen met de richtlijnen en sjablonen die Appscape ten 

aanzien van de Informatie hanteert.  
6.2.3 Appscape behoudt zich het recht voor de Informatie van Opdrachtgever te vertalen, af te korten 

waar nodig en dusdanig te bewerken dat voldaan wordt aan de richtlijnen en formats van 
Appscape.  

6.2.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de vertalingen en de gewijzigde Informatie te gebruiken ten 
nutte van zichzelf, zonder schriftelijke toestemming van Appscape. 

6.2.5 Appscape is ten alle tijde bevoegd, zonder toestemming van Opdrachtgever, onjuiste of 
onvolledige Informatie te verwijderen van de App.  

6.2.6 Appscape zal een beoordeling of resultaat van een Bezoeker slechts uit de App verwijderen, 
indien Opdrachtgever kan aantonen dat deze informatie is gebaseerd op onjuiste feiten en/of 
omstandigheden en hiermee wordt gepoogd de escaperoom van Opdrachtgever ten onrechte in 
een negatief daglicht te stellen. 

6.2.7 Opdrachtgever is verplicht wijzigingen in de Informatie onverwijld door te voeren in de App. 
6.2.8 Met de door Opdrachtgever verstrekte Informatie dient het mogelijk te zijn dat Bezoekers van de 

App een escaperoom kunnen beoordelen en kunnen bijhouden binnen welke tijd de 
escaperoom is uitgespeeld. 

 
Artikel 6.3 Online Marketing 
6.3.1 Appscape is bevoegd de naam, de gegevens en het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor 

marketing doeleinden op Facebook, Instagram en andere (sociale) media en daarbij de 
Informatie te publiceren.  

6.3.2 Opdrachtgever vrijwaart Appscape voor aanspraken van derden van welke aard dan ook die het 
gevolg zijn van onwettigheid van het geleverde promotiemateriaal en/of schending van rechten 
van derden, en vergoedt de hieruit voortvloeiende kosten. 

 
Artikel 7.   Opschorting, ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 
7.1 Appscape heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te 

schorten, dan wel alle Overeenkomsten met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of 
opzegtermijn te hanteren en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden dan wel op te zeggen, een en ander onverminderd de overige rechten 
van Appscape, indien: 

a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door Opdrachtgever of een derde 
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend; 

b. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan 
Opdrachtgever is verleend. 

c. het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd; 
d. beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, of als Opdrachtgever onder bewind of 

curatele wordt gesteld. 
7.2 De in lid 1 omschreven rechten komen Appscape pas na ingebrekestelling toe indien: 

a. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens 
Appscape; 

b. Appscape na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die haar 
goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen zal voldoen; 

7.3 Al de vorderingen die Appscape heeft op Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst 
worden, ook al is een betalingstermijn nog niet verstreken, in een situatie als omschreven in het 
vorige lid van dit artikel terstond en in zijn geheel opeisbaar. 



 

 

7.4 Onverminderd voorgaande leden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst om welke reden dan 
ook tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
Indien Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de 
vergoeding over de gehele looptijd van de Overeenkomst verschuldigd. Indien Opdrachtgever 
een vergoeding is verschuldigd per incheck, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 
€ 20,-- exclusief BTW per maand gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst. 

7.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever zijn onbetaalde facturen direct 
opeisbaar ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. 

 
Artikel 8.  Betaling 
8.1 Betaling van de door Appscape toegezonden facturen vindt plaats middels automatische 

incasso, in euro's, zonder enige bevoegdheid tot opschorting of verrekening en binnen de 
betalingstermijn zoals is vermeld op de factuur.  

8.2 De op de factuur vermelde betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 
sub a BW. 

8.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van Appscape aan Opdrachtgever, 
ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.  

8.4 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Appscape maakt als gevolg van het 
verzuim van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de 
Opdrachtgever, en zijn direct opeisbaar.  

8.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van 
alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de 
opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.  

8.6 In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder der partijen individueel hoofdelijk aansprakelijk 
voor betaling van het hele factuurbedrag. 

 
Artikel 9.   Klachten 
9.1 Klachten over de verleende Diensten dienen door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn 

van 21 dagen nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen 
ontdekken, schriftelijk –per e-mail of via Facebook- te worden gemeld aan Appscape.  

9.2 Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden 
ingediend.  

9.3 Indien een klacht gegrond is, krijgt Appscape te allen tijde eerst de mogelijkheid de klacht te 
verhelpen en de Diensten te verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door 
Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. 

9.4 Indien door Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen is geklaagd, kan 
Opdrachtgever geen beroep meer doen op het bestaan van dit gebrek. 

Artikel 10.   Aansprakelijkheid en vrijwaring 
10.1 De aansprakelijkheid van Appscape, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting 

jegens Opdrachtgever of derden die voortvloeit uit, althans rechtstreeks verband houdt met, de 
uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat in verband met deze 
Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening is gebracht en door Opdrachtgever is betaald over 
het laatste kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende werkzaamheden zijn verricht. 

10.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de 
onderneming van Opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend 
met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door 
Appscape, is deze nimmer aansprakelijk.  

10.3 Appscape is nimmer aansprakelijk voor schade, die direct of indirect verband houdt met de 
vertraging of met opschorting als bedoeld in deze AV.  

10.4 Appscape is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden 
opgeslagen gegevens en bescheiden van Opdrachtgever.  

10.5 Appscape is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door overmachtsituaties, waarbij 
in elk geval sprake is van een overmachtssituatie indien bij Appscape of een door Appscape 
ingeschakelde derde een stroom- of internetstoring heeft plaatsgevonden waardoor Diensten 
(tijdelijk) niet verleend kunnen worden.  

10.6 Appscape neemt bij het inschakelen van derden de daarbij benodigde zorgvuldigheid in acht. 
Appscape is echter nimmer aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen, en de schade die 
daaruit voorvloeit, van deze derden.  



 

 

10.7 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) functioneren van de 
door Appscape bij verlening van Diensten 


