
 

 

Algemene voorwaarden kaartverkoop Overuren 2019 

A.S.V. Dizkartes 

1. Definities 

1.1. Dizkartes: De Algemene Studentenvereniging Dizkartes.  

Het festival: Het betreffende evenement, namelijk het festival Overuren 2019 

georganiseerd door Dizkartes. 

Leden: Personen die lid zijn van Dizkartes zoals gedefinieerd in de statuten van 

Dizkartes. 

Niet-leden: Personen die niet voldoen aan de bovengenoemde definitie voor leden. 

Organisatie: Dizkartes als de organiserende partij en als zodanig de betrokken 

partijen, namelijk; de Festivalcommissie, de Besturen, de Barcommissarissen, de 

tappers, de festivalmedewerkers en de bewaking.  

Festivalterrein: De locatie van het evenement. 

Bezoeker: Een persoon die het evenement bijwoont.  

Bezoekerslijst: Het document dat opgesteld zal worden door de festivalcommissie 

met de namen van alle leden en niet-leden die een toegangsbewijs hebben gekocht 

voor het evenement.  

Toegangsbewijs: Datgene wat een bezoeker toegang verschaft tot het 

festivalterrein, namelijk de aanwezigheid van diens naam op de bezoekerslijst. 

Niet-leden zullen tevens een bevestigingsmail ontvangen na aankoop van het 

toegangsbewijs. 

2. Toepasselijkheid  

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het 

kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle 

toegangsbewijzen daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de 

organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf van een ticket 

en/of betreding van de locatie van het evenement, gaat de bezoeker akkoord met 

de inhoud van deze algemene voorwaarden.  

2.2. Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket 

wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te 

worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen 

toegang tot het evenement. 

2.3. De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene 

voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (www.dizkartes.nl) te 

vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand 

ook met die huisregels akkoord. 



 

 

2.4. De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk 

wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht 

doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal 

melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk 

laat weten zich niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht 

akkoord te zijn met de wijzigingen. 

2.5. Onder de plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in de algemene 

voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen 

en ruimten eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het 

evenement plaatsvindt.  

2.6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1. Procedure kaartverkoop:  

Interne kaartverkoop: leden kunnen kaarten kopen via de website van Dizkartes. 

Na betaling zal het lid op de bezoekerslijst komen. Bij aankomst van het festival 

wordt op vertoon van een identiteitsbewijs een polsbandje verstrekt. Op eerste 

verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, 

beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje 

worden getoond. Leden zijn gerechtigd hun kaart door te verkopen aan andere 

leden van A.S.V. Dizkartes. Het is niet mogelijk om een kaart aan externen te 

verkopen. Indien de bezoeker zijn kaartje wil overdragen aan een ander persoon, 

moet dit duidelijk kenbaar gemaakt worden in een e-mail naar 

festival@dizkartes.nl. 

Externe kaartverkoop: Niet-leden van Dizkartes kunnen een kaartje kopen via de 

website van Dizkartes (overuren.dizkartes.nl). Na betaling komen deze personen 

op de bezoekerslijst te staan. Bij aankomst op het festival wordt op vertoon van 

een identiteitsbewijs een polsbandje verstrekt. Op eerste verzoek van medewerkers 

van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander 

bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond. Het is voor externen niet 

mogelijk om hun kaart door te verkopen. 

3.2. De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets 

komt tot stand nadat een bestelling voor één ticket is geplaatst bij de organisatie. 

3.3. Dizkartes behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te 

bestellen tickets. De klant is verplicht om zich aan het door Dizkartes gestelde 

maximum te houden.  

3.4. Het polsbandje wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.  

3.5. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na 

dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor 

om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen. 

3.6. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement.  
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3.7. Als bezoeker geen geldige identificatie kan tonen, wordt de toegang tot terrein 

geweigerd. 

3.8. Indien gegevens niet goed zijn ingevuld, kan toegang geweigerd worden. 

3.9. Toegang kan geweigerd worden indien een bezoeker onder invloed is van drugs of 

overmatig alcoholgebruik. 

3.10. Gekochte kaarten kunnen niet worden teruggenomen. De bezoeker heeft geen 

recht op geldteruggave.  

3.11. Indien er artiesten afzeggen heeft de bezoeker geen recht op geldteruggave. 

3.12. Organisatie heeft recht om bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen van 

het festivalterrein. Dit geeft de bezoeker geen recht op geldteruggave. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1. Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen 

risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of 

schade aan bezittingen van bezoekers. 

4.2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van 

het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico. Dizkartes aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door genoemd betreden of 

bijwonen (bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke schade).  

4.3. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als 

gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het 

programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke 

hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van 

de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of 

van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of 

van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de 

evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de 

organisatie. 

4.4. Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op 

welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden 

schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus 

geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts 

indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval 

tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld 

schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke 

termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de 

organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die 

verplichting.  



 

 

4.5. De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten 

gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming 

te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten 

gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.  

4.6. Dizkartes zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het 

aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk 

voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de 

klant en/of derden mocht ontstaan.  

4.7. Dizkartes is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van 

het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte 

van het programma. Dizkartes is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het 

programma.  

5.  Annulering of verplaatsing van evenement 

5.1. De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een 

andere locatie of zelfs annuleren indien er sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ 

dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of 

afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. 

5.2. Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld aan de 

bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de 

organisatie aangegeven wijze. Servicekosten, administratiekosten of overige 

(gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. 

6. Betaalinstrumenten tijdens het evenement 

6.1. Tijdens het evenement is het niet mogelijk om contante betalingen te doen. Er kan 

alleen met pin worden betaald. 

6.2. Met de betaalinstrumenten kunnen bezoekers uitsluitend betalen voor eten en 

drinken (consumpties) en (merchandise)producten gedurende het evenement op de 

evenementlocatie en aangeboden door de cateraars, merchandise- en 

marktverkopers zoals aangewezen door de organisatie.  

6.3. Er bestaat geen mogelijkheid om munten te restitueren.  

6.4. Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het 

nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalinstrumenten stopt of 

beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 

7. Privacy en persoonsgegevens 



 

 

7.1. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement 

en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De 

bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde 

opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een 

vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- 

en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige 

beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand 

van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. 

7.2. Dizkartes verwerkt persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Dizkartes gebruikt deze enkel voor de 

uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet 

met derden. Dizkartes draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd. 

8. Huisregels 

8.1. Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en 

aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit 

redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het 

evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement 

in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het 

evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen. 

8.2. Bij betreding van het festivalterrein behoud de organisatie zich het recht voor om 

steekproefsgewijs of bij verdenking te fouilleren. Bij weigering van fouilleren kan de 

toegang tot het evenement worden geweigerd. 

8.3. Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op. 

8.4. Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het 

professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen 

voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit 

het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. 

8.5. Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: drugs, 

etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), 

bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, 

paraplu’s en parasols, selfiesticks, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke 

voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is 

van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De 

organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale 

waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de 

politie worden overhandigd. 

8.6. Roken is niet toegestaan op het terrein, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde 

rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de 

organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. 



 

 

8.7. Het is niet toegestaan om op het terrein, vuur(tjes) te maken en/of commerciële 

activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend 

of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.  

9. Slotbepalingen 

9.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de 

organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze 

algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden 

uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd. 

 

 

 


