Algemene voorwaarden
1. Algemene bepalingen
1.1 Het Heartbonds Festival wordt georganiseerd door Kayleigh Smith, Marlisa Simonis,
Ron van Leeuwen en Cora van Leeuwen. Het festival vindt plaats bij Otterlo Actief en Het
Mussennest, aan de Beekdalseweg 1, 6731 SG Otterlo. Het festival vindt plaats op 28, 29
en 30 augustus 2015. De organisatie is te bereiken via www.heartbonds.nl,
info@heartbonds.nl, festival@heartbonds.nl, telefoonnummer 0615285390 (Kayleigh
Smith).
1.2 Het Heartbonds Festival is een kleinschalig festival, met als doel een weekend te
creëren waar spiritualiteit, natuurbeleving, gezond leven, ecologisch verantwoord
ondernemen en plezier maken samenkomen. Man, vrouw, jong, oud; iedereen is welkom.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door,
namens of met het Heartbonds Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2
genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij
eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen
zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelnemer verstaan wij degenen die een toegangskaart kopen voor het
Heartbonds Festival, inclusief medewerkers.
1.6 Onder medewerker verstaan wij degenen die hun product of dienst op het Heartbonds
Festival aanbieden. Dit kan als workshopgever zijn, als marktmedewerker, als artiest, als
vrijwilliger of als organisatielid/coördinator.
2. Inschrijving
2.1 Inschrijving voor deelname aan het Heartbonds Festival is alleen mogelijk door middel
van inschrijven via www.heartbonds.nl.
2.2 De inschrijving wordt door het Heartbonds Festival schriftelijk of per email bevestigd
met het ontvangen van een factuur. Deze factuur is alleen geldig indien deze ook betaald
is. Na betaling ontvangt de administratie een betalingsmelding en wordt aangegeven welk
deel van het verschuldigde bedrag is betaald. Je kunt dan de vernieuwde factuur
downloaden van je eigen aanmeldingspagina.
2.3 Voor medewerkersinschrijvingen geldt dat er schriftelijk contact moet zijn geweest met
de organisatie van het festival over de inhoud van het aanbod (workshop, markt of artiest).
Inschrijving als medewerker is geldig wanneer er per email akkoord is gegeven door de
organisatie.
2.4 Met inschrijving voor het Heartbonds Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan
met deze algemene voorwaarden, en kennis te hebben genomen van de huisregels, te
vinden op www.heartbonds.nl.
2.5 Inschrijving geldt voor de aangegeven dagen op het inschrijfformulier. Dit wordt ook
vermeld op de factuur. Mocht je ter plekke besluiten langer te willen blijven, dan zijn er
beperkt nog dagkaarten beschikbaar.
3. Annuleringsvoorwaarden
3.1
●
Bij annulering vóór 1 augustus wordt het volledige bedrag minus €10
administratiekosten teruggestort.
●
Bij annulering na 1 augustus tot 1 week voor het festival is 50% van het
entreebedrag verschuldigd.
●
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, met vrijdag als startdatum, is het
gehele bedrag verschuldigd. Het staat je vrij om jouw plek aan een ander te geven en zelf

de betaling hiervoor onderling te regelen. Je geeft dan tijdig door aan de organisatie wie er
in jouw plaats komt.
3.2 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te
worden, verleent de organisatie van Heartbonds Festival geen restitutie van
inschrijfgelden.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Heartbonds Festival geschiedt voor
eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal op of tijdens
Heartbonds Festival.
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door hem of haar veroorzaakte beschadiging aan
tenten, terrein(voorzieningen) en apparatuur.
5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties
5.1 Publicaties van het Heartbonds Festival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en
medewerkers van het Heartbonds Festival. De deelnemers zijn gehouden het
auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht
houdt onder meer in, dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking
mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.
6. Privacy
6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet
opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband
met het Heartbonds Festival.
6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden
gebruikt. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van een foto van jou voor deze
doeleinden, geef dit voor of tijdens het festival door aan de organisatie.
7. Veiligheid
7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Heartbonds Festival staat de veiligheid en respect voor
de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers
dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de
nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van het Heartbonds Festival behoudt zich het recht voor deelnemers
van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden, zonder
teruggaaf van inschrijfgelden. De huisregels zijn te vinden op www.heartbonds.nl en op
een centrale plaats op het festival.
7.3 Als je als deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, meldt deze
dan aan organisatie of vrijwilligers.
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit bij voorkeur
voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie. Dit kan middels het
inschrijfformulier.
7.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.Een uitzondering
hierop vormt het gebruik van medicinale marihuana (mits aangegeven bij
EHBOpersoneel).
7.6 Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.
8. Versie, Publicatie en Aanpassingen
8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

8.2 Dit is versie: 2014nov
8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Heartbonds Festival.
8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties van het
Heartbonds Festival binden het Heartbonds Festival niet. Het Heartbonds Festival behoudt
zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

