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Begrippen
In deze Voorwaarden Horecaclaim hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven begrippen de daarbij aangegeven
betekenis:
“Stichting”: Stichting Horecaclaim, statutair gevestigd aan de Binnenkant 40, 1011 BN te Amsterdam,
handelsregisternummer 34357364, BTW-identificatienummer 8212.19.868.B.01.
“Stichting KHO”: Stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer, gevestigd te Amsterdam, handelsregisternummer 34302310.
“Deelnemer”: een horecaondernemer of horecaonderneming zonder personeel die deelneemt aan de Schadeclaim.
“Deelnameformulier”: het door de Stichting op de Website of anderszins beschikbaar gestelde elektronische of papieren
formulier waarmee een Deelnemer kan deelnemen aan de Schadeclaim.
“Deelnamebedrag”: het door de Deelnemer aan de Stichting te betalen bedrag voor deelname aan de Schadeclaim zoals
nader bepaald in deze Voorwaarden Horecaclaim.
“Rookverbod”: de per 1 juli 2008 aan horecaondernemers zonder personeel op grond van artikel 3 Besluit uitvoering
rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten (Staatsblad 2008, 122) opgelegde verplichting tot het instellen, aanduiden en
handhaven van een rookverbod.
“Schadebedrag”: het door de Nederlandse Staat uit te keren schadebedrag naar aanleiding van de Schadeclaim.
“Schadeclaim”: de door de Stichting ten behoeve van alle Deelnemers bij de Nederlandse Staat in te dienen
schadevordering, bestaande uit alle Vorderingen.
“Schadedeel”: het aan de betreffende Deelnemer uit te keren deel van het Schadebedrag na aftrek van de door de Stichting
gemaakte kosten.
“Voorwaarden”: deze Voorwaarden Horecaclaim.
“Vordering”: de vordering van de betreffende Deelnemer op de Nederlandse Staat terzake van de door die Deelnemer
geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de invoering van het Rookverbod.
“Website”: de website van de Stichting, www.horecaclaim.nl.
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Toepasselijkheid
De Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van het Deelnameformulier en zijn van toepassing op de deelname van elke
Deelnemer aan de Schadeclaim.
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Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de Schadeclaim is slechts mogelijk voor in Nederland gevestigde Deelnemers.
Deelname aan de Schadeclaim is uitsluitend mogelijk door volledige invulling en indiening (via de Website of anderszins) bij
de Stichting van het Deelnameformulier, onder integrale en ongewijzigde acceptatie van de voorwaarden zoals in het
Deelnameformulier en deze Voorwaarden neergelegd, en betaling van het Deelnamebedrag.
De Deelnemer draagt, door aanmelding via het Deelnameformulier, de Vordering onherroepelijk aan de Stichting over. De
Stichting zal de door de wet voor die overdracht vereiste mededeling aan de Nederlandse Staat verrichten.
Voor deelname aan de Schadeclaim geldt een Deelnamebedrag van € 250,= per horeca-inrichting. Het Deelnamebedrag
geldt als maximaal voorschot op de door de Stichting gemaakte en te maken kosten voor instelling en behandeling van de
Schadeclaim.
De Deelnemer zal door de Stichting nimmer tot een hogere bijdrage in de kosten voor het indienen van de Schadeclaim
worden aangesproken dan het door de Deelnemer verschuldigde Deelnamebedrag.
De Stichting kan de Deelnemer die, naar het uitsluitende oordeel van de Stichting, niet aan alle in dit artikel genoemde
voorwaarden voldoet, uitsluiten van (verdere) deelname aan de Schadeclaim door mededeling daarvan aan de Deelnemer.
In dat geval wordt met die mededeling de overeenkomst tot deelname in de Schadeclaim en de overdracht van de Vordering
ontbonden, waarmee elke aanspraak van de Deelnemer op een Schadedeel komt te vervallen. In voornoemd geval zal het
door de Deelnemer betaalde Deelnamebedrag onder aftrek van de door de Stichting tot dan toe gemaakte kosten aan de
betreffende Deelnemer worden terugbetaald. Voorts zal de Stichting alsdan de Vordering van de betreffende Deelnemer op
diens/haar verzoek aan hem/haar overdragen, waarbij de Deelnemer verantwoordelijk is voor het doen van de vereiste
mededeling daarvan aan de Nederlandse Staat en waarbij elke aansprakelijkheid van de Stichting voor de eventuele
onmogelijkheid om de betreffende Vordering over te dragen is uitgesloten.
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Verplichtingen van de Stichting
Tegenover de overdracht van de Vordering en de betaling van het Deelnamebedrag staat de verplichting van de Stichting
om zich, met inachtneming van deze Voorwaarden, naar vermogen in te spannen om de Vordering vast te (doen) stellen, in
het kader van de Schadeclaim in te dienen en te incasseren en, indien sprake is van een Schadebedrag, het Schadedeel uit
te keren.
De Stichting zal de Schadeclaim indienen en behandelen op de wijze die zij geboden acht. Dit betekent onder meer dat de
Stichting een rechtsvordering kan instellen tegen of een schikking kan treffen met de Nederlandse Staat.
De Stichting zal de Deelnemer via de Website informatie verstrekken over de voortgang van de Schadeclaim.
De Stichting zal de door haar te maken kosten voor het vaststellen, indienen en behandelen van de Schadeclaim laten
controleren door een onafhankelijke accountant. De Stichting zal voorts voor de bepaling van de hoogte van de Vordering,
de Schadeclaim en het Schadedeel een onafhankelijke accountant inschakelen.
De Stichting draagt ervoor zorg dat een notaris toeziet op de uitbetaling van het Schadedeel.
Informatieverschaffing en medewerking door Deelnemers
Teneinde de Stichting in staat te stellen de Schadeclaim in te dienen, zal de Deelnemer op verzoek van de Stichting tijdig en
op eigen kosten zijn/haar redelijke medewerking verlenen en alle redelijkerwijs benodigde informatie verschaffen, waaronder
de door de Deelnemer in zijn/haar horecaonderneming behaalde omzetcijfers en de terzake ingediende belastingaangiften.
De Stichting kan de Deelnemer die naar het oordeel van de Stichting niet voornoemde medewerking en informatie verleent,
uitsluiten van (verdere) deelname aan de Schadeclaim door mededeling daarvan aan de Deelnemer. In dat geval wordt met
die mededeling de overeenkomst tot deelname in de Schadeclaim en de overdracht van de Vordering ontbonden, waarmee
elke aanspraak van de Deelnemer op een Schadedeel komt te vervallen. In voornoemd geval zal het door de Deelnemer
betaalde Deelnamebedrag onder aftrek van de door de Stichting tot dan toe gemaakte kosten aan de betreffende
Deelnemer worden terugbetaald. Voorts zal de Stichting alsdan de Vordering van de betreffende Deelnemer op diens/haar
verzoek aan hem/haar overdragen, waarbij de Deelnemer verantwoordelijk is voor het doen van de vereiste mededeling
daarvan aan de Nederlandse Staat en waarbij elke aansprakelijkheid van de Stichting voor de eventuele onmogelijkheid om
de betreffende Vordering over te dragen is uitgesloten.
Voorwaarden voor het indienen van de Schadeclaim
De Stichting kan afzien van het indienen of (verder) behandelen van de Schadeclaim, indien op een door de Stichting te
bepalen tijdstip een door de Stichting te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is bereikt. Daarbij geldt het uitgangspunt
dat door het totaal aan Deelnamebedragen dat door de Deelnemers is betaald de kosten voor het indienen en behandelen
van de Schadeclaim zijn gedekt.
De Stichting kan afzien van het indienen of (verder) behandelen van de Schadeclaim terzake van een Vordering indien de
Stichting van mening is dat die Vordering niet in voldoende mate kan worden onderbouwd (de schade is niet adequaat te
bewijzen) of als de Vordering lager is dan een door de Stichting te bepalen minimumbedrag.
De Stichting kan afzien van het indienen of (verder) behandelen van de Schadeclaim indien naar het oordeel van de
Stichting geen rechtsgrond (meer) bestaat voor het indienen van de Schadeclaim.
Indien de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoen, zal de Stichting daarvan mededeling doen aan de Deelnemer. Met
die mededeling zal de overeenkomst tot deelname in de Schadeclaim en de overdracht van de Vordering zijn ontbonden,
waarmee elke aanspraak van de Deelnemer op een Schadedeel komt te vervallen. In voornoemd geval zal het door de
Deelnemer betaalde Deelnamebedrag onder aftrek van de door de Stichting tot dan toe gemaakte kosten aan de
betreffende Deelnemer worden terugbetaald. Voorts zal de Stichting alsdan de Vordering van de betreffende Deelnemer op
diens/haar verzoek aan hem/haar overdragen, waarbij de Deelnemer verantwoordelijk is voor het doen van de vereiste
mededeling daarvan aan de Nederlandse Staat en waarbij elke aansprakelijkheid van de Stichting voor de eventuele
onmogelijkheid om de betreffende Vordering over te dragen is uitgesloten.
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Vaststelling van de Vordering, de Schadeclaim, het Schadedeel en de kosten
De Stichting stelt de hoogte van de Vordering, de hoogte van de (totale) Schadeclaim en het Schadedeel vast. Daartoe zal
door de Stichting een onafhankelijke accountant worden ingeschakeld.
Het Schadedeel zal door de Stichting worden bepaald naar rato van het aandeel van de Vordering in de Schadeclaim, na
aftrek van de door de Stichting gemaakte kosten. De uitkering van het Schadedeel zal plaatsvinden onder controle van een
notaris. De Stichting zal de Deelnemer informeren over de berekeningswijze van het Schadedeel bij de uitkering daarvan.
De door de Stichting te maken kosten voor het vaststellen, indienen en behandelen van de Schadeclaim omvatten de
volgende posten: (1) kosten van externe experts (advocaten en accountants), (2) notariskosten, (3) gerechtelijke kosten
(griffiegeld), (4) wervingskosten (waaronder kosten voor werving van deelnemers en eventuele externe fondsen), (5)
administratiekosten (financiële administratie, Deelnemersadministratie, bestuurskosten Stichting, beheer Website,
postverzending, etc.) en (7) de in de aanloop naar de Schadeclaim gemaakte juridische kosten ter bestrijding van het
Rookverbod.
Garanties en vrijwaring
De Deelnemer staat ervoor in dat hij/zij het Deelnameformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en dat hij/zij
bevoegd is om het Deelnameformulier (in voorkomend geval namens de horecaonderneming) te ondertekenen en daarmee
over te gaan tot overdracht van de Vordering.
De Deelnemer staat ervoor in dat alle door hem/haar aan de Stichting verstrekte en te verstrekken informatie met betrekking
tot de Vordering of anderszins naar zijn/haar beste weten juist en volledig is.
De Deelnemer vrijwaart de Stichting en alle door de Stichting bij de vaststelling of indiening van de Schadeclaim
ingeschakelde experts en hulppersonen van alle aansprakelijkheid voor schadevorderingen van de Deelnemer of van
derden ten gevolge van of verband houdende met het niet nakomen van enige in dit artikel genoemde garantie.
In geval van een inbreuk op de in dit artikel genoemde garanties, kan de Stichting de betreffende Deelnemer uitsluiten van
verdere deelname aan de Schadeclaim en vervalt elke aanspraak van de Deelnemer op het Schadedeel en (terugbetaling
van) het Deelnamebedrag.
Vertrouwelijkheid
De Stichting zal informatie betreffende de Deelnemer of afkomstig van de Deelnemer vertrouwelijk behandelen, met dien
verstande dat de Deelnemer instemt met de openbaarmaking en het gebruik van die informatie door de Stichting voor zover
dit redelijkerwijs nodig is voor het op adequate wijze vaststellen, indienen en behandelen van de Schadeclaim.
De Deelnemer zal door de Stichting verstrekte informatie met betrekking tot de Schadeclaim vertrouwelijk behandelen en
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting aan derden (waaronder de pers) openbaar maken of
anderszins ter beschikking stellen. Verzoeken van derden om informatie met betrekking tot de Schadeclaim zullen door de
Deelnemer steeds aan de Stichting worden doorgeleid.
Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is elke aansprakelijkheid van de Stichting jegens de Deelnemer, op welke
rechtsgrond dan ook, voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met het Deelnameformulier, deze Voorwaarden of
de Schadeclaim uitgesloten.
In geval van aansprakelijkheid van de Stichting is deze aansprakelijkheid jegens elke Deelnemer beperkt tot het
daadwerkelijk door de Stichting van de betrokken Deelnemer ontvangen Deelnamebedrag.
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Geen recht van ontbinding
De Deelnemer doet, voor zover bij wet toegestaan, uitdrukkelijk afstand van zijn/haar recht tot ontbinding van de in het
Deelnameformulier besloten akte tot overdracht van de Vordering aan de Stichting.
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Toepasselijk recht en geschillen
Op het Deelnameformulier en op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Elk geschil tussen een Deelnemer en de Stichting dat voortvloeit uit of verband houdt met het Deelnameformulier, deze
Voorwaarden of de Schadeclaim en dat niet langs minnelijke weg kan worden opgelost, zal uitsluitend aan de bevoegde
rechter te Amsterdam ter berechting worden voorgelegd.

***
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