Algemene Voorwaarden en huisregels GartenFest 2018
Door een toegangsbewijs aan te schaffen en/of GartenFest 2018 te bezoeken stemt iedere bezoeker automatisch in met de algemene
voorwaarden en huisregels.
Met de organisatie wordt Stichting Gartenfest Foundation bedoeld.
Met de bezoeker wordt de eigenaar van een GartenFest 2018 toegangsbewijs bedoeld.
Typefouten voorbehouden.
Laatste update: 06-02-2018. De organisatie behoudt het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden en huisregels tussentijds en
eenzijdig aan te passen zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen.
Algemene voorwaarden
De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal en/of lichamelijk letsel aan bezoekers en/of goederen van
bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden. De organisatie heeft voor de gevallen dat zij toch aansprakelijk gesteld kan worden, een
verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Indien de onderneming aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van de organisatie wordt gedekt c.q. uitgekeerd. Tevens willen wij benadrukken dat er
professionele geluidsapparatuur aanwezig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden gehoorbeschadiging. De organisatie heeft
het recht GartenFest geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de datum en tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen bezoekers
aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Op GartenFest is de Nederlandse wetgeving van kracht. Bij
constatering van onrechtmatigheden (zoals vervalsing toegangsbewijzen, fraude, poging over de hekken klimmen) wordt aangifte gedaan bij
de politie, en kan de toegang worden ontzegd. Je moet jezelf te allen tijde kunnen identificeren d.m.v. een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Er kan om je legitimatie gevraagd worden. Bij constatering van
alcoholgebruik kan de toegang worden ontzegd en aangifte gedaan worden bij de politie.
Toegangsbewijzen
Aangekochte toegangsbewijzen zijn voorzien van een unieke code, zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan
toegansbewijzen te verhandelen aan derden. Restitutie van toegangsbewijzen is niet mogelijk. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn of
haar toegangsbewijs. Verlies wordt niet gecompenseerd door de organisatie. De organisatie behoudt het recht om verdachte en/of kwalitatief
ondeugdelijke toegangsbewijzen te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder recht op restitutie ongeldig te verklaren en de bezoeker de
toegang te ontzeggen.
Huisregels terrein
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. U dient de
eventuele aanwijzingen van de organisatie strikt op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat uw voertuig/fiets
verwijderd wordt. Bij het betreden van het terrein kan de bezoeker gefouilleerd worden. Bij eventuele weigering hiervan, zal de toegang
worden ontzegd. Het is verboden de volgende zaken op het terrein mee te nemen: Glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en
gevaarlijke voorwerpen. De organisatie hanteert een Zero Tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Geweld en intimiderend gedrag wordt niet
getolereerd. Hier valt ook discriminatie, seksuele intimatie of het dragen van provocerende kleding onder. Drink met mate. Bezoekers die door
overmatig alcoholgebruik overlast bezorgen worden van het terrein verwijderd. Dit geldt tevens voor het gebruik van medicatie. Neem niet
meer dan nodig is. Dronken bezoekers worden van het terrein afgezet. Dit geldt tevens voor het gebruik van medicatie. Neem niet meer dan
nodig is. Het meenemen van eigen drank en voedsel op het terrein is verboden. Het is aan te raden genoeg kleding te dragen op het terrein.
Mocht je het te koud of te warm krijgen dan is dit op eigen risico. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen. Het beklimmen van
hekken en/of andere installaties of infrastructuren wordt niet getolereerd.
Het programma is onder voorbehoud. Optredens en activiteiten op GartenFest vinden plaats op een podium en in tenten. In de tenten mag
niet gerookt worden, buiten wel. Denk wel even aan het milieu. Gooi je sigaretten niet op de grond, maar doof ze uit en gooi ze (gedoofd) in de
prullenbakken. Gooi ook al het vuilnis in de daarvoor bestemde prullenbakken. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of
aanwijzingen van de organisatie en/of vrijwilligers en/of hulpverlenende instanties. Het betreden van het terrein en het bijwonen van de
activiteiten zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.
Huisregels gebruik materiaal activiteiten
De organisatie doet er zijn uiterste best voor om het decor van GartenFest zo gezellig mogelijk te krijgen. Stelen of vernielen van eigendommen
van GartenFest of andere partijen is daarom ten strengste verboden. Het gebruik van het aanwezige materiaal is geheel op eigen risico van de
bezoeker. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers door
het gebruik van materiaal. Verstrekkers van materiaal beslissen wie gebruik mag maken van hun materiaal. Deze beslissing dient opgevolgd te
worden. Alle schade door gebruik van materiaal dient gelijk gemeld te worden aan de organisatie. Schade door oneigenlijk gebruik wordt
volledig verhaald op de bezoeker. Schade voortvloeiend uit normaal gebruik wordt niet verhaald op bezoeker.
Privacy
Alle aan GartenFest verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. De organisatie heeft het recht de persoonsgegevens van
bezoekers te delen met samenwerkende partijen.

