Reglement Ouddorps BierFestival
Algemeen
Het Ouddorps BierFestival (hierna: OBF) wordt georganiseerd om bierliefhebbers kennis te laten maken met
diverse (speciaal)bieren. Er worden proefglaasjes gebruikt, zodat u kleine hoeveelheden kunt proeven. Wij
adviseren u om te drinken met mate! Wij onderschrijven NIX18.

Aanvang & einde festival
Het festival start om 15.00 uur. Vanaf dat moment kunt u bij de stands terecht voor bier. Om 21.45 uur wordt
een signaal gegeven voor de laatste ronde. Daarna sluiten we de tap. Het OBF is om 22.00 uur afgelopen.

Toegang
Personen onder de 18 jaar hebben alleen toegang mits zij onder begeleiding zijn van een volwassene. Er wordt
aan minderjarigen geen alcohol geschonken. Het is ook niet toegestaan dat personen van 18 jaar en ouder
alcohol aanschaffen voor of verstrekken aan minderjarigen. Legitimatie tot 21 jaar is verplicht, ook als u ouder
bent dan 21 jaar kunnen wij u verzoeken zich te legitimeren. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee.
Toegangsbewijzen kunnen uitsluitend worden aangeschaft via de website. U dient zelf het E-ticket te printen of
op uw telefoon te laten zien bij de entree. Alleen met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het OBF. De
festivalorganisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Op vertoon van uw entreebewijs ontvangt u een proefglas en 3 festivalmunten. Het proefglas mag u na afloop
houden, de munten kunt u spenderen aan bier, fris, thee, koffie, maar ook aan hapjes of maaltijden. Kortom:
op het OBF kan voor alle dranken en etenswaren worden betaald met de munten.
De festivalmunten hebben een waarde van € 2,50 en zijn verkrijgbaar bij de entree van het festival. Het is niet
mogelijk om contant af te rekenen bij de standhouders. Zij zullen alleen de festivalmunten accepteren. De
festivalmunten zijn per stuk verkrijgbaar. Om die reden kunnen niet gebruikte munten niet worden
teruggegeven aan of teruggekocht worden door de organisatie. De munten zijn alleen geldig op het OBF 2019.
Indien u het OBF tussentijds verlaat, krijgt u een kenmerk, bijvoorbeeld een stempel, waardoor u op een later
tijdstip op vertoon van dit kenmerk het OBF weer kunt betreden.

Toepasselijkheid/ totstandkoming van de overeenkomst
Dit reglement is van toepassing op iedere aanbieding en/ of overeenkomst die tot stand komt tussen de
festivalorganisatie van het OBF en degene die een toegangsbewijs voor het OBF bestelt/ koopt, vanaf het
moment dat het toegangsbewijs is verkregen. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van
de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Alleen de houder van het
toegangsbewijs, die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement, krijgt toegang. OBF
mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende eigenaar is, danwel de
bewuste bezoeker is. De organisatie is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere
controle te verrichten.
De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de enige houder wordt en blijft van het verstrekte
toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust
derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
Alleen aanschaf via de officiële website van het OBF garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De
bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
Het toegangsbewijs wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de bezoeker verstrekt. De bezoeker
dient ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en
dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het
verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
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De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor het OBF voor zichzelf te houden en derhalve niet op
enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële
doeleinden te verstrekken.

Overige verplichtingen van de bezoeker
De bezoeker is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het
evenement. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór
aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op het evenement bevindt. Hij is verplicht om op verzoek
van de organisatie, het beveiligingspersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het evenement als bij bestellen
van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de organisatie onder meer in staat te stellen te voldoen aan
haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet
verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, eigen
etenswaren en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar het evenement.
De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de
standhouders, het beveiligingspersoneel, de brandweer en andere bevoegden. Nadat de bezoeker het
evenement heeft verlaten, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

Rechten van OBF
De organisatie heeft het recht u de toegang tot het OBF te ontzeggen en/ of u uit het gebouw te (laten)
verwijderen, (zonder opgaaf van reden en) zonder enige vorm van restitutie als u volgens de organisatie:
1. hinder veroorzaakt voor anderen;
2. een gevaar bent voor uzelf en/of voor anderen;
3. geweld pleegt of met geweld dreigt;
4. strafbare feiten pleegt;
5. aanwijzingen van het personeel en/ of de organisatie niet opvolgt.
Tijdens het OBF is beveiliging aanwezig. U dient de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel te allen tijde op
te volgen!
Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in dit reglement is de
organisatie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement
te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs
heeft voldaan en eventueel aangekochte consumpties/ consumptiemunten.
De organisatie van het OBF behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement
te ontzeggen of te verwijderen indien dit redelijkerwijs nodig wordt geacht ter handhaving van de rust en orde
tijdens het evenement.
Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de
houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de houder
daarvan aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

Overmacht
In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord of indien daar dringende redenen toe zijn, heeft de
organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de festivalorganisatie wordt
geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker de vergoeding te restitueren welke
vermeld staat op het toegangsbewijs.
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Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt verschoven naar een andere datum
blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement dan zal plaatsvinden. Mocht de
bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd het
toegangsbewijs in te leveren tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld.
Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed.

Aansprakelijkheid
De festivalorganisatie is niet aansprakelijk voor:
de gevolgen van alcoholgebruik/ -misbruik in de ruimste zin van het woord;
schade aan mensen en goederen;
de transactie tussen standhouders/ locatie-exploitant en bezoekers van welke aard en omvang dan
ook;
beschadiging, verlies of diefstal van spullen, alsmede het toegangsbewijs.
De festivalorganisatie is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt en die rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter
alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt
vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt
door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor
schade ontstaan door genoemd betreden.

Persoonsgegevens
De festivalorganisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers conform haar privacybeleid en in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid is beschikbaar op
de website.

Slotbepalingen
Op dit reglement en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en de festivalorganisatie bestaat, is
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een dergelijke overeenkomst of enige overeenkomst
die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechter.

