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1.

Inleiding

1.1
HomeAway (zoals hieronder gedefinieerd) is een dochter van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. De HomeAway Groep (zoals
hieronder gedefinieerd) biedt een online platform evenals allerlei hulpmiddelen, diensten en functies die het mogelijk maken voor eigenaars van
onroerend goed om hun woning te huur aan te bieden en voor reizigers om een woning te boeken (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Diensten
worden aangeboden via landspecifieke URL’s, met inbegrip van, www.homeaway.nl (http://www.homeaway.nl/) in Nederland en ook via mobiele
toepassingen (voor de mobiele telefoon, tablet en andere toestellen of interfaces) (gezamenlijk de “Site” genoemd). De activiteiten van HomeAway in
Europa worden beheerd door HomeAway Sarl gevestigd te rue du Bouchet 2, 1209 Genève, Zwitserland (“HomeAway”, “wij”, “onze”, “ons”). Ten
behoeve van de leesbaarheid (maar niet voor andere doeleinden), verwijzen we, wanneer we de term “HomeAway Groep” gebruiken in deze algemene
voorwaarden, naar Expedia, Inc., de met haar gelieerde ondernemingen en dochtervennootschappen, waaronder HomeAway.

1.2
Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden voor Reizigers”) regelen samen met het Privacy policy de relatie tussen HomeAway
en iedereen die de Site en alle daarop beschikbare content of diensten gebruikt of opent als reiziger of potentiële reiziger, en die de Site niet gebruikt in
zijn/haar capaciteit als eigenaar of beheerder van de woning (“Reiziger” of “u”). Onder Reizigers worden ook personen verstaan die de Site gebruiken
om informatie in te winnen over woningen en om woningen te boeken, zowel voor zakelijke als recreatieve doeleinden, van eigenaars en beheerders van
woningen.
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1.3
De Algemene voorwaarden voor Reizigers vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen HomeAway en Reiziger. Door het
gebruik van of de toegang tot de Site of de platformen of systemen van HomeAway, gaat u akkoord met en verbindt u zich aan de Algemene
voorwaarden voor Reizigers, evenals ons Privacy Policy (https://www.homeaway.nl/info/over-homeaway/juridische-informatie
/privacyverklaring), namens uzelf en alle in uw boeking genoemde personen. Op de boeking via of het gebruik van de HomeAway site door een gebruiker
zijn de algemene voorwaarden van toepassing vermeld op de HomeAway site waar de boeking werd voltooid (dit kan een andere HomeAway site dan
die waarop de Woning oorspronkelijk werd aangeboden). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de HomeAway site
waarop u de Woning heeft gevonden en de algemene voorwaarden van de HomeAway site waar u de boeking heeft voltooid, prevaleren de algemene
voorwaarden van de HomeAway site waarop de boeking wordt voltooid. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden voor Reizigers,
hebt u geen recht op toegang tot of gebruik van de Site.
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