
Voorwaarden Groepen Groepsaccommodatie Garantie (GGG)  
 
Artikel 1. Definities 
1.1. Begunstigde: de opdrachtgever van een via GROEPEN.nl  

gemaakte boeking (tevens Garantienemer). 
1.2. Bewijs van garantie: het door de Garantiegever  

opgemaakte boekingsformulier en de hierop betrekking  
hebbende betaalbewijzen. 

1.3. Garantiegever: Centrum Voor Groepsaccommodaties VOF,  
gevestigd te (6657 KH) Beneden-Leeuwen aan de  
Veesteeg 3b, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  
onder nummer 11067031.  

1.4. Garantieregeling: de onderhavige Groepen  
Groepsaccommodatie Garantie. 

1.5. Gebeurtenis: het uitvallen van een reservering c.q.  
accommodatie door faillissement van de desbetreffende  
Verhuurder. 

1.6. Verhuurder: de op de reserveringsbevestiging van  
GROEPEN.nl vermelde verhuurder c.q. verhuurorganisatie  
(tevens accommodatie eigenaar). 

1.7. Faillissement: Vonnis van de rechtbank waarbij het  
faillissement van de Verhuurder is uitgesproken.  

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Garantienemer  
en Verhuurder op basis waarvan Garantienemer de  
accommodatie heeft gereserveerd bij Verhuurder.  

1.9. Uitkering: uitbetaling van een schadeloosstelling c.q.  
bedrag door Garantiegever aan Begunstigde vanwege  
(een) verrichtte aanbetaling(en) tot een maximum van  
€ 2.000,- per Overeenkomst.  

 
Artikel 2. Toepasselijkheid en reikwijdte 
2.1. Het doel van deze Garantieregeling is om een Uitkering  

aan de Begunstigde te doen in het geval dat de betrokken  
Verhuurder wegens financieel onvermogen als gevolg van  
een Faillissement haar verplichting(en) jegens Begunstigde  
niet nakomt.  

2.2. Deze Garantieregeling en het Bewijs van Garantie  
vormen de volledige garantie tussen de Garantiegever  
en de Garantienemer en zullen tezamen worden  
beschouwd als één onlosmakelijk geheel. 

2.3. De Garantiegever verstrekt Garantienemer de garantie  
dat zij Garantienemer schadeloos stelt voor (een) reeds  
verrichte aanbetaling(en) tot een maximum van € 2.000,-  
per Overeenkomst in het geval Verhuurder in staat van  
Faillissement is komen te verkeren en als gevolg daarvan  
haar verplichting jegens Begunstigde niet binnen de  
overeengekomen termijn nakomt.  

2.4. Indien en voorzover meerdere Begunstigden bij  
Garantiegever aanspraak maken op een Uitkering als gevolg  
van een Faillissement van één en dezelfde Verhuurder, 
zullen de eventuele uitkeringen door Garantiegever naar  
evenredigheid aan de Begunstigden worden toegekend,  
zulks met een maximum van € 30.000,- in totaliteit aan 
uitkeringen per Verhuurder c.q. accommodatie, en met  
een maximum van € 2.000,-  per Uitkering c.q. Begunstigde. 

 
Artikel 3. Uitsluitingen 
3.1. Van deze Garantieregeling zijn uitgesloten (een)  

Faillissement(en) die veroorzaakt zijn door of ontstaan  
als gevolg van omstandigheden buiten de invloed van  
partijen c.q. overmachtsituaties. 

3.2. Van deze Garantieregeling zijn uitgesloten de  
Overeenkomsten die zijn gesloten nadat op de internetsite 
van Garantiegever en/of verhuurder, dan wel per  
mededeling in de pers, bekend is gemaakt dat de  
desbetreffende Verhuurder in staat van Faillissement is  
komen te verkeren. 

 
Artikel 4. Uitvoering en verplichtingen 
4.1. In geval van een Faillissement van de Verhuurder, zal de  

Garantienemer, op sanctie van het vervallen van enige  
vergoeding door Garantiegever: 
a) alle door of namens Garantiegever gegeven  

aanwijzingen opvolgen; 
b) onmiddellijk medewerking geven aan ieder verzoek van  

de Garantiegever om alle documenten in het bezit van  
de Garantiegever te stellen; 

c) onmiddellijk (maar in geen geval, zonder goede reden,  
later dan 28 dagen na de datum van Faillissement) een  
schriftelijke of digitale kennisgeving sturen aan de  
Garantiegever waarmee aanspraak wordt gemaakt op  
de Garantieregeling; 

d) alle door of namens Garantiegever gevraagde  
inlichtingen volledig, juist en naar waarheid  
verstrekken; 

4.2. De Garantienemer dient ter beoordeling van een vordering  
op basis van deze Garantieregeling, de Garantiegever 
uiterlijk 28 dagen na de kennisgeving als vermeld onder  
sub c. in het bezit te stellen van: 
a) de via Garantiegever ontvangen boekingsbevestiging, de 

via de Verhuurder ontvangen Overeenkomst en/of de 
via de Verhuurder ontvangen factuur: 

b) kopieën van de betreffende betalingsbewijzen. 
4.3. Het niet tijdig in bezit stellen van de bescheiden binnen de  

termijn genoemd in deze bepaling zal leiden tot het  
vervallen van enige uitkering op basis van deze  
Garantieregeling. 

4.4. Garantiegever behoudt zich het recht voor in voorkomende  
gevallen in plaats van een Uitkering, Begunstigde een  
andere accommodatie aan te bieden. Tevens is 
Garantiegever gerechtigd Begunstigde de keus te laten 
tussen een Uitkering en het boeken van een vervangende 
accommodatie, voor zover nodig met bijbetaling of 
terugbetaling wanneer de prijs van de vervangende 
accommodatie hoger of lager is dan de Uitkering waarop 
de Begunstigde aanspraak heeft. 

4.5. De Begunstigde zal nimmer van Garantiegever kunnen 
verlangen dat zij een andere prestatie verricht of  
aanvullende compensatie verstrekt dan het zorgdragen  
voor een Uitkering of vervangende accommodatie. 

 
Artikel 5. Bijzondere bepalingen 
5.1. Uitkering zal alleen plaatsvinden aan de Begunstigde van  

deze Garantieregeling, onder overlegging van het Bewijs  
van garantie aan Garantiegever en binnen 14 dagen na  
ontvangst van de kennisgeving van Begunstigde als vermeld  
onder 4.1 sub c. 

5.2. Indien Begunstigde aanspraak kan maken op een uitkering  
en/of hulpverlening op grond van enige verzekering, al dan  
niet van oudere datum, of op grond van enige wet of  
andere voorziening, is deze Garantieregeling pas in de  
laatste plaats van toepassing. 

5.3. In het geval Garantiegever aan of ten behoeve van  
Begunstigde een Uitkering verricht, wordt Garantiegever  
gesubrogeerd in de rechten van Begunstigde jegens de  
betrokken Verhuurder. De Begunstigde is, indien  
Garantiegever dat verlangt, verplicht mee te werken aan  
cessie aan Garantiegever van zijn rechten jegens de  
betrokken Verhuurder. Op eerste verzoek van  
Garantiegever dient Begunstigde met betrekking tot de  
hiervoor bedoelde rechten eventuele akte(n) van cessie te  
ondertekenen. Zolang Begunstigde voormelde verplichting  
niet nakomt heeft hij geen aanspraak op enige Uitkering. 

5.4. Garantiegever is gerechtigd deze Garantieregeling te  
wijzigen. Bindend is de Garantieregeling die ten tijde van  
het sluiten van de Overeenkomst c.q. boeking laatstelijk is  
vastgesteld.  

5.5. Op deze Garantieregeling is het Nederlands recht van  
toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze  
Garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de  
bevoegde rechter te Arnhem.  
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