HUISREGELS ORANJEVERENIGING “TROUW AAN ORANJE” TE WAARDER
Algemeen
Bij het betreden van het evenemententerrein wordt u geacht onderstaande huisregels te kennen en
daarmee in te stemmen. Deze huisregels zijn algemeen van aard. Mochten de huisregels in specifieke
gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist het Bestuur van Oranjevereniging
“Trouw aan Oranje”.
Aanwijzingen
Alle aanwijzingen van vrijwilligers die zijn aangesteld door Oranjevereniging “Trouw aan Oranje” die
verband houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
Minderjarigen/Risico
Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassene, vallen onder de verantwoording van de
ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige. De aanwezigheid op
het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.
Niet toegestaan
Het is niet toegestaan om:
-Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
-Wapens in bezit te hebben.
-Diefstal of vernielingen te plegen, geweld te gebruiken of met geweld te dreigen en discriminerende
of beledigende opmerkingen te maken.
-Alcohol te gebruiken wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt of alcohol te verstrekken aan
personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
-Te roken in de tent op het terrein.
-Met voorwerpen te gooien.
Sancties
Bij het niet naleven van onze huisregels:
-Wordt u van het evenemententerrein verwijderd.
-Wordt u de verdere toegang gedurende de gehele Koningsdag ontzegd.
-Wordt eventueel de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
-Wordt eventuele schade verhaald op de veroorzaker.

ALGEMENE VOORWAARDEN ORANJEVERENIGING ’TROUW AAN ORANJE’ TE WAARDER
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: de door Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’ in enig jaar te organiseren
evenementen en activiteiten verband houdend met Koningsdag.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon of de natuurlijke personen die zich op een door de
Organisator toegelaten wijze heeft/hebben ingeschreven voor deelname aan het Evenement,
althans deelneemt/deelnemen aan het Evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan
het Evenement.
4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’) waarmee de
Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die personen en derden die
direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij het organiseren van het Evenement.

ARTIKEL 2: DEELNAME
2.1. Een Deelnemer dient voor deelname aan het Evenement te voldoen aan de door de Organisator
te stellen voorwaarden.
2.2. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden
(overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.3. De Organisator van het Evenement kan de starttijd en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.4. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te
verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding
van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk
voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname
aan het Evenement. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade
aan/van eigendommen/zaken. Dit tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe
te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor
ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden
als gevolg van deelname aan het Evenement.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator
tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de
Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn
deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten
lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot
(deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht
lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze
schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en
verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet
plaats.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in
een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de
Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie
aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en eventuele
wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

