
Algemene voorwaarden Drive-In Cinema

Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. “De Organisatie”: De Stichting Serviceprojecten Tafelronde Oosterbeek,
waarmee de Bezoeker een overeenkomst tot deelname aan het Evenement is
aangegaan.
b. “Bezoeker”: de natuurlijke persoon waarmee de Organisatie een
overeenkomst is aangegaan tot deelname aan het evenement, en alle andere
deelnemers aan het Evenement.
c. “Evenement”: de door de Organisatie te organiseren Drive-In Cinema op vrijdag
1 april 2022 op het Sportpark Hartenstein in Oosterbeek.
d. “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.
e. “Toegangsbewijs”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal)
document waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot één of meerdere
filmvertoningen tijdens het Evenement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk
onderdeel uit van elke overeenkomst die De Organisatie met een Bezoeker heeft
gesloten over zijn of haar deelname aan het Evenement.
2. De Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord te zijn met deze algemene
voorwaarden.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De Organisatie
behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand bij de aankoop van een
Toegangsbewijs voor het Evenement bij de Organisatie. De aanvaarding door De
Organisatie vindt standaard per e-mail plaats of in het geval van aankoop van
een Toegangsbewijs bij de entreebalie van het Evenement, mondeling.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van de
vertoning(en) waarvoor De Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht.
3. Het voorgaande lid laat onverlet enige aanspraken van De Organisatie op de
Bezoeker op grond van deze overeenkomst.



Artikel 4 – Toegangsbewijs
1. Een Toegangsbewijs kost € 40,- inclusief BTW per voertuig. Elke
Toegangsbewijs vormt een eenmalig Toegangsbewijs voor één personenauto.
2. Een Toegangsbewijs wordt gekoppeld aan één kenteken, dat wordt opgegeven
bij de aankoop. Het is niet toegestaan om een eenmaal aangekocht
Toegangsbewijs door te verkopen aan derden zonder schriftelijke instemming
van de Organisatie.
3. Een Toegangsbewijs geeft geen recht om het Terrein te betreden met een
voertuig anders dan een personenauto. De Organisatie behoudt zich het recht
voor om andere voertuigen dan personenauto’s de toegang tot het Terrein te
ontzeggen en van het Terrein te verwijderen, zonder dat de Organisatie
gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag .
4. Bij een Toegangsbewijs zit standaard een goodiebag met
twee drankjes en twee porties popcorn inbegrepen. Extra consumpties komen
voor rekening van de Bezoeker.

Artikel 5 – Betreden Terrein
1. De filmvertoningen starten om 16:00, 18:30 en 21:00 uur. Het Terrein zal
telkens 30 minuten voorafgaand aan elke vertoning worden opengesteld.
2. Betreden van het Terrein is geheel op eigen risico, en is uitsluitend toegestaan
op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.
3. Bezoekers dienen rustig (stapvoets) te rijden op het Terrein.
4. Er is geen vrije plaatskeuze. Parkeren gebeurt op aanwijzing van de
Organisatie. Grote auto’s zullen achterin geplaatst worden in verband met
belemmering van het zicht.
5. Bezoekers dienen altijd de instructies van de Organisatie op te volgen.
6. Het is niet toegestaan tijdens een filmvertoning de auto te verplaatsen, dan
wel het terrein met een auto te betreden.

Artikel 6 – Filmvertoning en gebruik voorzieningen
1. De deelnemende auto’s dienen zoveel mogelijk afgesloten te zijn gedurende
de filmvertoning.
2. Geluid is alleen te ontvangen via de eigen FM-ontvanger zoals de autoradio. De
exacte frequentie zal bekend gemaakt worden op de avond zelf. Ontvangers
zoals DAB+ kunnen niet gekoppeld worden met de film.
3. Vanuit de Organisatie wordt afgeraden om met meer dan 2 of maximaal 3
personen te komen. In verband met de kijkhoek zal de film vanaf de achterbank
niet goed te zien zijn.
4. Bezoekers die tijdens het Evenement consumpties willen bestellen, kunnen
dat doen door gebruik van hun alarmverlichting. Links knipperen voor drank,
rechts knipperen voor eten en alarmverlichting voor beide. De organisatie houd
zich het recht voor van deze procedure af te wijken, indien er andere
oplossingen mogelijk zijn of toegepast gaan worden.



5. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk,
tenzij anders vermeld.
6. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen, of deze
(opzettelijk) te beschadigen.
7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie
goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een
Evenement.
8. Roken is verboden in alle gebouwen/overdekte locaties op het Terrein.
9. Het is niet toegestaan om afval op het Terrein achter te laten. De organisatie
zal afvalbakken plaatsen bij de uitgang van het Terrein waarin u het afval kan
deponeren.

Artikel 7 – Filmkeuze
1. De Organisatie maakt de filmkeuze bekend bij de aanvang van de
filmvertoning.
2. Een Toegangsbewijs geeft uitsluitend recht op het bezoeken van een film
tijdens een vooraf bepaald tijdvak, en niet op het bezoeken van een specifieke
film. De Organisatie behoudt zich het recht voor om, binnen het vooraf gekozen
filmgenre, eenzijdig de filmkeuze te wijzigen.
3. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van
het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaanmaking van de aankoop (door
bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke)
restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 8 – Einde vertoning
1. Bezoekers dienen aan het einde van iedere filmvertoning het Terrein zo snel
mogelijk, en uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van de vertoning, te verlaten
via de daarvoor aangegeven route.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de Bezoeker een Toegangsbewijs
heeft voor een opeenvolgende filmvertoning op het Terrein.
3. De Organisatie behoudt zich het recht voor om eenieder die zich misdraagt
en/of niet aan de voorwaarden voldoet de toegang tot het Evenement te
weigeren, dan wel (tussentijds) van het Terrein te verwijderen. In dat geval is er
geen aanspraak van de Bezoeker op terugbetaling van de aankoopkosten van
zijn of haar Toegangsbewijs.
4. Een Deelnemer die – om welke reden dan ook – voor het einde van de
vertoning het Terrein verlaat, mag niet opnieuw het Terrein betreden gedurende
de looptijd van de vertoning, tenzij de Organisatie hiervoor uitdrukkelijk
toestemming verleent.



Artikel 9 – Portretrecht en persoonsgegevens
1. Bezoekers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk,
op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire
doeleinden van De Organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers
van haar websites in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico van de Bezoeker. De
Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de
Bezoeker mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan De Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten
zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid van De
Organisatie worden aangenomen voor schade van de Bezoeker, dan is de
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit
hoofde van de door Bezoeker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het voor Bezoeker van toepassing
zijnde eigen risico.
3. De Bezoeker vrijwaart De Organisatie voor schade die derden mochten lijden
als gevolg van een aan de Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot het Evenement. De Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn
tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4. Sponsors van het Evenement, exploitanten die tijdens het Evenement op het
Terrein actief zijn, de eigenaar van het Terrein en de gemeente Renkum zijn, op
dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 11 - Verbod doorverkoop
1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor het Evenement (door)
te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in
het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt
verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets
ontvangt dan de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld.
2. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie
bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie
gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.



Artikel 12 – Overmacht
1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te
annuleren of te organiseren op een andere datum, zonder dat zij gehouden is
het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs te vergoeden (restitueren). 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.
2. Het eerste lid geldt ook indien het Evenement na de start tussentijds door
overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast.
3. In het geval de Organisatie naar aanleiding van een overmachtssituatie besluit
het Evenement te organiseren op een andere datum, dan gelden een eerder
aangekocht Toegangsbewijs als toegangsbewijs voor dit evenement.

Artikel 13 - Ontbinding
1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de
bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn
vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het
volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker
kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de
restitutie van het aankoopbedrag. Dit artikel is niet van toepassing in het geval
artikel 12 van toepassing is.
2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze
algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein
en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk
voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade.

Artikel 14 - Slotbepalingen
1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden
van een Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Indien discussie ontstaat over de uitleg
van een of meerdere bepalingen is, dan dient zoveel mogelijk aangesloten te
moeten worden bij het doel en de strekking van de betreffende bepaling.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan
kunt u contact opnemen via tafel@rt177.nl.


