Algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het MVO festival.

De gebruiker geeft aan met onderstaande afspraken akkoord te gaan:

1.

In de volgende bepalingen dient onder “gebruiker”te worden verstaan: elke groep met personen, voor wie een gereserveerde
stand is vastgesteld.

2.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:




3.

Het beschadigen, verwisselen, zoekraken of ontvreemden van eigendommen van de gebruiker en diens bezoekers.
Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor de verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid tegenover derden.
Schade of ongevallen, welke op enige wijze voor de gebruiker voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie.
Schade tengevolge van het eventueel niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of
technische storingen.
Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het gebruik niet toegestaan:














De instelling van de technische installaties te veranderen.
Loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen.
Collectes te houden of te doen houden.
De aanwezige recreatieve voorzieningen te gebruiken.
Zelf dranken/of spijzen mee te brengen, te nuttigen of te verkopen.
Verboden te roken in ons centrum.
Toegangsgelden te heffen.
Dieren in de accommodatie mee te brengen.
Vervoermiddelen in de accommodatie toe te laten, m.u.v. invalidenwagens.
Uw stand aan derden in ondergebruik te geven.
Andere ruimtes te betreden, dan voor gebruik zijn aangewezen.
Muziek ten gehore te brengen.

4 .

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook gemaakt en hoe ook veroorzaakt, welke direct verband houden met het
gebruik van de accommodatie.

5.

Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.

6.

Gebruikers van het MVO Festival dienen na afloop hun afval te verzamelen, op te ruimen en zelf af te voeren in de daarvoor
bestemde containers in de accommodatie.

7.

Bij annulering, 4 weken vooraf aan de geplande datum of bij geen aanwezigheid van de gebruiker op het MVO festival , wordt er
€ 150,00 (de volledige standhuur) in rekening gebracht.

8.

De organisatie kan bij niet-nakomen van deze voorwaarden de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. In dat geval heeft de
gebruiker geen enkel recht op restitutie of schadevergoeding.

9.

De organisatie behoudt zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te
ontzeggen.

10.

Voor alle gebruikers gelden de toegangsvoorwaarden welke in de accommodatie bij de entree vermeld staan.

