
Algemene voorwaarden  
 
 
1. definities  
 
1.1. ´Organisatie´: Carnavalsvereniging De Theebukkers, statutair gevestigd te De Lier (KvK: 41145479) en 
tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een evenement.  
 
1.2. ´Evenement´ of ‘Evenementen’: iedere door de organisatie georganiseerde activiteit waaronder 
muziekfeesten, horeca, festivals, optochten en, alles in de breedste zin van het woord.  
 
1.3. ´Bezoeker´: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen 
voor een door de organisatie georganiseerd evenement en iedere persoon die zich met een geldig 
toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een evenement.  
 
1.4. ´Terrein´: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het 
gebied waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.  
 
1.5. ´Toegangsbewijs´ of ´Toegangsbewijzen´: een door of namens de organisatie verstrekt (digitaal) document 
of een door of namens de organisatie verstrekte barcode, waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot een 
specifiek aangeduid evenement.  
 
2. toepasselijkheid  
 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere 
aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de organisatie te leveren diensten of producten 
van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel 
via (of door bemiddeling van) door de organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.  
 
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het evenement en op alle (nadere) 
overeenkomsten die de bezoeker sluit met de organisatie (zoals de aanschaf van munten, drank- en etenswaren). 
 
 2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het evenement  
 
3. ticketing  
 
3.1. De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker één of 
meer online toegangsbewijzen voor een evenement bestelt/koopt van de organisatie of bij een door de 
organisatie daartoe aangewezen officieel verkooppunt, dan wel door inlevering van een toegangsbewijs door 
een persoon om zich toegang te verschaffen tot het evenement.  
 
3.2. De organisatie verschaft aan de bezoeker eenmalig het toegangsbewijs of de toegangsbewijzen voor het 
betreffende evenement op een door de organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail). De bezoeker verklaart 
over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de 
ingang van het evenement.  
 
3.3. Een verstrekt toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het evenement.  
 
3.4. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij het evenement krijgt 
toegang tot het evenement. De organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van 
toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.  
 
3.5. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de organisatie 
dan wel een door de organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs. Vanaf het moment 
dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, 
diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.  
 
 



4. toegang tot het evenement  
 
4.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs geeft toegang tot het evenement.  
 
4.2. De bezoeker zal bij het bezoeken van het terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van 
de organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.  
 
4.3. De bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het evenement en/of terrein in het bezit te zijn van een 
geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.  
 
4.4. Minimumleeftijd voor de toegang tot het evenement staat op het kaartje vermeld. 
 
4.5. Toegang tot het evenement is mogelijk vanaf de openingstijd (vermeld op het ticket) tot maximaal 22:30 
uur, na dit tijdstip wordt niemand meer toegelaten. 
De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het evenement. 
 
4.6. In verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het terrein tijdelijk te verlaten, tenzij 
de organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.  
 
5. overige bepalingen 
 
5.1. Roken is verboden in de sportcentrum Vreeloo  
 
5.2. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.  
 
5.3. Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de 
organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.  
 
5.4. Het is de bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het evenement wordt 
verstoord.  
 
5.5. In geval van vernieling van eigendommen van de organisatie of van derden op of rondom het terrein, wordt 
aangifte gedaan bij de politie.  
 
5.6 Belangrijke informatie voor alle bezoekers: 
Wij behouden ons het recht voor foto’s en video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen van De 
Theebukkers. Dit beeldmateriaal gebruiken wij voor onze website en social mediakanalen op naam van  
De Theebukkers. 
Bij deelname of bezoek aan de evenementen ga je hier automatisch mee akkoord. 
 
6. overmacht  
 
6.1. Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene 
omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen door 
artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.  
 
6.2. Als het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de organisatie het 
aankoopbedrag (exclusief fee) van het toegangsbewijs vergoeden. De bezoeker kan ten opzichte van de 
organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. 
Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs door 
de bezoeker aan de organisatie.  
 
7. slotbepalingen  
 
7.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Contact: Mocht u vragen 
hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@theebukkers.nl 
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