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Datum

Vrijdag 27 mei 2016

Locatie

Openluchttheater de Goffert te Nijmegen

Tijdsduur

15:00 – 00:00

Bezoekersaantal

350

Bezoekersprofiel

Studenten

Deze algemene voorwaarden van S0ch0ng F&N statutaire geves0gd op Hendrik Hoogersstraat
12 6524 AB te Nijmegen, (KVK-nummer: 61749397, BTW-nummer: 854472459B01), verder te
noemen ‘de organisa0e’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisa0e met
bezoekers van het evenement ‘GROFF-Fes0val’ en/of andere door organisa0e te organiseren
evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.
Ar#kel 1
Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader
van het bezoek aan het evenement en de aan van alle toegangs0ckets daarvoor tussen
de bezoeker van het evenement en de organisa0e, ongeacht hoe die tot stand komt de
aanschaf en/of gebruik van een 0cket en/of de betreding van de loca0e van het
evenement (het terrein waar het evenement zal plaatsvinden, het Goﬀertpark, verder
te noemen: ‘de evenementloca0e’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze
algemene voorwaarden.
2.

De evenementloca0e hanteert huisregels, die naast deze algemene voorwaarden
gelden op de website van de organisa0e (waaronder www.GROFF-Fes0val.nl) en/of op
de evenementloca0e te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het
0cket op voorhand ook met deze huisregels akkoord.

3.

Bij betreding van het fes0valterrein en/of in de directe omgeving hiervan, aanwijzingen
van het personeel of daarvoor bevoegde persoenen, die verband houden met deze
algemene voorwaarden en met de huisregels, dienen te allen 0jde s0pt opgevolgd te
worden.

4.

De organisa0e kan deze algemene voorwaarden te allen 0jde geheel of gedeeltelijk
wijzigen. Bezoekers worden 0jdig van de wijziging op de hoogte gebracht doordat de
organisa0e dit op de betreﬀende website van de organisa0e zal melden. Als bezoeker
de organisa0e niet binnen 10 (0en) werkdagen schri]elijk laat weten zich op grond van
de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de
bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

5.

De nie0gheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan.

Ar#kel 2
Aanschaf #ckets
2.1.
De overeenkomst tussen de organisa0e en bezoeker voor de aanschaf van 0ckets komt
tot stand nadat een bestelling voor één of meerdere 0ckets is geplaatst bij (een door)
organisa0e (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

!1

2.2.

Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat
moment niet wijzigen. De organisa0e behoudt te allen 0jde het recht voor om
bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
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Ar#kel 3
Tickets en toegang
3.1.
De bezoeker dient bij het betreden van de evenementloca0e te beschikken over een
geldig 0cket en over een geldig legi0ma0ebewijs.
3.2.

Een 0cket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verscha] slechts de houder
van het 0cket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementloca0e.

3.3.

Indien de bezoeker zijn 0cket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden
ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplich0ngen
uit de overeenkomst met de organisa0e of deze algemene voorwaarden onverminderd
op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat de voornoemde derden
alle verplich0ngen (zullen) nakomen.

Ar#kel 4
Aansprakelijkheid
4.1.
Bezoekers betreden de evenementloca0e en wonen het evenement bij op eigen risico.
De organisa0e is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan
bezicngen van bezoekers.
4.2.

De organisa0e is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg
van de annulering, wijziging of afwijking in (de inhoud van) het programma van het
evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct
het gevolg is van handelen of nalaten van de leidinggevende van de organisa0e en/of
de evenementloca0e, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
organisa0e.

4.3

Indien en voor zover de organisa0e ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op
welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor de bezoeker gelede schade, dan is deze
aansprakelijkheid te allen 0jde beperkt tot directe- en dus geen indirecte of
immateriële- schade.

4.3.

De bezoeker is er mee bekend dat er 0jdens het evenement harde muziek (meer dan
85 Db(a)) ten gehore wordt gebracht. De organisa0e adviseert bezoekers om
gehoorbescherming te dragen en om regelma0g naar een omgeving te gaan waar geen
muziek ten gehore gebracht wordt om het gehoor rust te gunnen.

Ar#kel 5
Annulering of verplaatsing evenement
5.1.
De organisa0e kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere
loca0e of zelfs annuleren als er sprake is van overmacht. “Overmacht” dient in dat
kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzeggingen van
ar0est(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.
5.2.

Bij annulering van het evenement zal de organisa0e het entreegeld minus de door de
organisa0e gemaakte kosten, zo veel mogelijk res0tueren. Deze res0tu0e zal
uitsluitend plaatsvinden op de door de organisa0e aangegeven wijze. De res0tu0e zal
plaatsvinden aan de bewijsaantoner van een geldig 0cket. Servicekosten of overige
(gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Ar#kel 6
Huisregels
6.1.
Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschri]en en aanwijzingen
van de organisa0e en bevoegde instan0es. Indien de organisa0e dit redelijkerwijs nodig
acht ter handhaving van de rust en orde 0jdens het evenement, in ieder geval als de
openbare orde of veiligheid 0jdens het evenement in gevaar komt, hee] zij het recht
de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de
evenementloca0e te verwijderen.
6.2.

Personen onder 18 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een
persoon van 18 jaar of ouder.
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6.3.

Het polspandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het 0cket
wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te
worden gedragen.

6.4.

Om de organisa0e in staat te stellen te voldoen aan haar wegelijke verplich0ngen
dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen iden0ﬁceren. Dit geldt onder meer in het
kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder 18
jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder 18 jaar
een apart polspandje.

6.5.

Indien bezoekers ouder dan 18 jaar alcohol verstrekken aan bezoekers jonger dan 18
jaar, dan mag de organisa0e besluiten om beiden van het fes0valterrein te verwijderen.

6.6.

Bij betreding van het evenement kan de bezoeker, ter bescherming van uw eigen en
andermans veiligheid, eventueel worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te
laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.7.

Bezoekers welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het fes0val willen
betreden kunnen worden geweigerd.

6.8.

Bezoekers welke aantoonbaar onder invloed van drugs en/of overma0ge alcohol 0jdens
het evenement zijn, kunnen worden verwijderd van het fes0valterrein.

6.9.

Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het fes0valterrein: etenswaren,
glaswerk, plas0c ﬂessen (0,5 liter ﬂesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik,
huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, drugs (aangewezen middelen die zijn verboden
volgens de Opiumwet), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen. Bij
constatering van gebruik, of bezit van zowel so]- als harddrugs en/of het handelen
hierin wordt de bezoeker zonder pardon aangehouden en overgedragen aan de poli0e.

6.10.

Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en/ of kleding welke bij (een) bepaalde
groepering(en) horen, zijn niet toegestaan. Met betrekking tot emblemen van disputen,
zowel uit Nijmegen als uit andere steden, kan de bezoeker worden verzocht zich te
ontdoen van dit soort emblemen.

6.11.

Tijdens het evenement gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.
Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord
en/of gebaar, seksuele in0mida0e, wildplassen, bier §gooien en gooien van modder,
takken of andere voor handen hebbende voorwerpen worden niet getolereerd.

Ar#kel 7
Betaal instrumenten #jdens het evenement
7.1.
Voor betaling van consump0es 0jdens het evenement moeten bezoekers gebruik
maken van de hiervoor bestemde ‘evenementmunten’ die door de organisa0e ter
beschikking worden gesteld.
7.2.

De evenementmunten zijn te verkrijgen bij de kassa(‘s) op de evenementloca0e en
kunnen bij de kassa(‘s) verkregen worden door middel van bankpas of contante
betaling.

7.3.

De evenementmunten vervallen automa0sch na aﬂoop van het evenement.
Evenementmunten kunnen niet na aﬂoop worden geres0tueerd.

7.4.

De organisa0e is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal
van evenementmunten.

Ar#kel 8
Slotbepaling
8.1.
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
!5

8.2.

De Rechtbank te Gelderland is bij uitslui0ng bevoegd kennis te nemen van geschillen
die direct of
indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze
algemene
voorwaarden van toepassing zijn
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