Algemene Voorwaarden
Evenement
Datum
Organisator
Locatie

Eendaags feest (hierna te noemen: het feest)
29 juni 2019
De Utrechtse Studenten Hockey Club (U.S.H.C.)
Bar Stadstuin Europalaan 20, 3526 KS Utrecht

1. Inschrijving en Toegang
1.1 Deelname aan het evenement is alleen mogelijk na acceptatie van de Algemene Voorwaarden
door de bezoeker.
1.2 Alle bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
1.3 De organisatie heeft het recht om personen jonger dan 18 jaar te verwijderen van het terrein.
1.4 Indien een persoon onder de 18 jaar zich toch op het terrein bevindt en er een boete wordt
gegeven, zal deze boete voor de rekening van deze persoon zijn.
1.5 Iedereen die zich op het terrein begeeft, dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs
en zich desgewenst te kunnen legitimeren op elk moment tijdens het feest.
1.6 Iedereen die zich op het terrein begeeft, dient zijn polsbandje, hetgeen dat als het toegangsbewijs
geldt, te dragen. Zonder bandje kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Bij
verlies van het bandje dient de bezoeker zelf bij de organisatie een nieuw polsbandje te kopen
voor €10.
2 Financieel
2.1 De kosten voor een regulier toegangsbewijs bedraagt €22,50,- (zegge: tweeëntwintig euro vijftig),
deze prijs is exclusief servicekosten.
2.2 De kosten voor een earlybird toegangsbewijs bedraagt €19,95,- (zegge: tweeëntwintig euro vijftig),
deze prijs is exclusief servicekosten.
2.3 De servicekosten bedragen €0,99 per toegangsbewijs.
2.4 Bij annulering vanuit de bezoeker, buiten de schuld van de organisatie om, zal er geen geld
worden gerestitueerd.
2.5 Bij annulering van het gehele evenement, buiten de schuld van de organisatie om, zal er geen
geld worden gerestitueerd.
2.6 De servicekosten zullen niet gerestitueerd worden.
3 Terrein en Veiligheid
3.1 Misbruik van veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblussers op het terrein, kan leiden tot
verwijdering van het feest en/of een boete.
3.2 De nooduitgang mag uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten.
3.3 Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de
beveiligingsdienst en de organisatie, dan wel het bestuur der U.S.H.C. of het personeel van Bar
Stadstuin.
3.4 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen op het terrein.
Meegebrachte alcoholhoudende dranken zullen in beslag worden genomen door de organisatie.
3.5 Het is uitsluitend toegestaan te roken op het terrein in de hiervoor aangegeven gebieden.
3.6 Het is verboden om open vuur te maken of te gebruiken, hieronder zijn ook barbecues te
verstaan.
3.7 (Huis)dieren zijn verboden.
3.8 Meegebrachte geluidsinstallaties, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
3.9 Het gebruiken, in het bezit hebben en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele
terrein verboden. Bij overtreding zal de organisatie aangifte doen bij de politie Utrecht en de
toegang tot het feest kan worden ontzegd.
3.10
Het in bezit hebben of gebruiken van wapens is ten strengste verboden. De politie zal worden
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ingeschakeld.
3.11
Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de beveiligingsdienst
in overleg met de organisatie van het terrein verwijderd of de toegang tot het feesten kan worden
ontzegd.
4 Aansprakelijkheid
4.1 Personen die schade aanrichten gedurende het feest, zullen door de organisatie aansprakelijk
worden gesteld. De U.S.H.C. zal de schade verhalen op het persoon dat schade aangericht heeft.
4.2 Deelname aan Eindsignaal in Bar Stadstuin geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie stelt
zich niet aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal in welke vorm dan ook. Evenmin is
zij aansprakelijk voor blessure of verwondingen die worden opgelopen tijdens het feest.
4.3 De Bar Stadstuin maakt gebruik van bewakingscamera’s. De camerabeelden kunnen gebruikt
worden om de schade aan te tonen.
4.4 De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de bezoeker te weigeren wanneer er in strijd
wordt gehandeld met de Algemene Voorwaarden of bij wangedrag, zonder daarvoor aansprakelijk
te zijn.
4.5 Bar Stadstuin aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het evenement,
blessures, verlies of beschadiging van goederen. Het afsluiten van een WA- en
ongevallenverzekering wordt dan ook dringend geadviseerd.
5 Bevoegdheden
5.1 Bij verdenking van bezit en/of gebruik van drugs houdt de organisatie zich het recht voor om de
desbetreffende persoon te fouilleren in bijzijn van bestuur der U.S.H.C. en/of de beveiliging.
5.2 Door de Algemene Voorwaarden verboden of niet toegestane voorwerpen of goederen kunnen
door de organisatie in beslag worden genomen. Alleen geluidsinstallaties kunnen na het feest
geretourneerd worden aan de bezoeker.
5.3 Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals: fraude met polsbandjes, onrechtmatig toegang
verschaffen tot het feestterrein) wordt de toegang tot het terrein door de organisatie ontzegd.
5.4 De organisatie heeft het recht en de plicht om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs in het
geval van vermoeden of vaststelling van onrechtmatige situaties.
5.5 Indien een bezoeker zich in voorgaande jaren één of meerdere keren heeft misdragen, heeft de
organisatie het recht om de desbetreffende bezoeker deelname tot het feest te ontzeggen.
5.6 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden veranderd worden. bezoekers worden hier tijdig
van op de hoogte gesteld per mail.
6 Portretrecht
6.1 bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens
of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal’, waarop de bezoeker
zichtbaar is.
6.2 De organisatie heeft het recht om de tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of
ander beeldmateriaal, te gebruiken voor promotiedoeleinden.
7 Persoonsgegevens
7.1 De door een bezoeker verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in
een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een bezoeker toestemming aan de
organisator tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de
bezoeker.
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