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HOOFDSTUK 1: Algemene voorwaarden
Artikel 1
1.1 Alle voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op een event
georganiseerd door HockeyLoverz. Een event kan één- of meerdaags worden georganiseerd
en kan worden georganiseerd met of zonder kampeergelegenheid. In deze algemene
voorwaarden wordt verstaan onder: HockeyLoverz B.V. De besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Gevestigd en kantoorhoudend aan de Vantaabaan 1, 3045 AJ te
Rotterdam, Nederland. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 61998001 en/of de aan haar gelieerde vennootschappen; HockeyLoverz is
bereikbaar via het e-mailadres: info@hockeyloverz.nl. Aldus is de betreffende vennootschap
contractspartij en tevens ‘gebruiker’ van deze algemene voorwaarden conform artikel 6:231
– 247 BW.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet
jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot
HockeyLoverz. Op rechtsverhoudingen tussen HockeyLoverz en een professionele
contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van HockeyLoverz dan de onderhavige
van toepassing.
1.3 HockeyLoverz verwijst nadrukkelijk naar de algemene voorwaarden op een toegangsbewijs
voor een event. Deze zijn elektronisch beschikbaar op de website en de bezoeker kan de
voorwaarden opslaan om er kennis van te nemen als bedoeld in artikel BW 6: 234 lid 2.
1.4 Met bezoekers worden bedoeld de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met
HockeyLoverz waarop de regels van het Burgerlijk Wetboek van kracht zijn.
Artikel 2 - Kenbaarheid en toepassing of wijziging van deze Algemene Voorwaarden
2.1 HockeyLoverz behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. De gewijzigde versie van de algemene voorwaarden zal op duidelijke wijze
worden gepubliceerd op de website van HockeyLoverz. De gewijzigde verse van de
algemene voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie.
2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Artikel 3 - Definities
3.1 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon uit een team (HockeyLoverz) waarmee de
organisatie een deelnemingsovereenkomst is aangegaan en die door de wet als
wederpartij wordt aangeduid als bedoeld in art. 6:231 sub c BW;
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3.2

Camping: de daartoe op het terrein door de organisatie aangewezen plaats ten
behoeve van het plaatsen van tenten;
3.3 Terrein: de feitelijke plaats waar het evenement wordt gehouden alsmede alle
gebieden, ruimten en velden daaromheen, waaronder tevens begrepen de camping,
activiteitenveld en hockeyvelden en de parkeerplaatsen en aanlooproutes;
3.4 Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de bezoeker en de organisatie
op grond waarvan bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan het evenement;
3.5 Evenement: Een door en voor HockeyLoverz B.V.in Nederland georganiseerd
evenement in de ruimste zin van het woord, waaronder indoor en outdoorevenementen en festivals waar onder het door HockeyLoverz georganiseerde
hockeytoernooi genaamd ‘HockeyLoverz.
3.6 HockeyLoverz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HockeyLoverz B.V., gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
3.7 Inschrijfgeld: het bedrag dat een Inschrijver verschuldigd is voor deelname aan een
evenement’” welk bedrag is vermeld op de website www.hockeyloverz.nl;
3.8 Inschrijver: iedere natuurlijke persoon uit een team die zich door middel van het
inschrijfformulier als deelnemer aan het evenement heeft aangemeld.
3.9 Inschrijving: de inschrijving van een natuurlijk persoon uit een Team als bedoeld in
artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.
3.10 Toegangsbewijs: het door de Organisatie aan Bezoeker verstrekte toegangsbewijs,
bestaande uit een polsbandje.
3.11 Organisatie: van toepassing op event HockeyLoverz
3.12 Team: een hockeyteam uit de A & B-jeugd van een hockeyvereniging aangesloten bij
de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) bestaande uit minimaal 11 spelers en
2 begeleiders, met een maximum van 18 natuurlijke personen. Het maximum- en
minimumaantal personen in een Team kan in overleg met en na goedkeuring door de
organisatie worden vergroot.

HOOFDSTUK 2: Voorwaarden inschrijving en registratie Bezoeker & privacy
Artikel 4
4.1 Een persoon die wil deelnemen aan het evenement dient zich voorafgaande aan het
evenement in te schrijven op www.hockeyloverz.nl middels het daartoe bestemde
inschrijfformulier/overeenkomst (bereikbaar via het inlogsysteem) Door een volledig
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te vullen, meldt de bezoeker zich aan
voor het event van HockeyLoverz. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart de
bezoeker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
4.2 Het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betaling plichtige; dit is een
meerderjarige vanaf 18 jaar, de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de
verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige. Alléén dan kan de
bezoeker aan het event deelnemen.
4.3 Door ondertekening van het bedoelde formulier/overeenkomst van Inschrijving
verplicht (en) Inschrijver(s) zich tot betaling van het overeengekomen bedrag zoals
deze op de website staat vermeld.
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4.4

Inschrijver (s) heeft/hebben zich verplicht tot een aanbetaling van tenminste 50 % van
het overeengekomen bedrag.
4.5 Betaling dient te geschieden middels de betalingsmodaliteit ‘iDEAL’ of een andere
betalingsmodaliteit, bereikbaar via het inlogsysteem op de website
www.hockeyloverz.nl. HockeyLoverz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten,
storingen of gebreken in of bij de betaling.
4.6 Ondertekening en een aanbetaling van 50% betekent tevens dat de bezoeker de
verplichting is aangegaan om het restant bedrag uiterlijk 2 maanden voor de aanvang
van het event te voldoen. Indien het volledige bedrag niet op dit tijdstip is voldaan
vervalt het recht op deelname. Bij het uitblijven van de resterende betaling van 50%
heeft de inschrijver geen recht op restitutie van de aanbetaling van 50 % .
4.7 De Deelnemingsovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de Inschrijving door
de organisatie.
4.8 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen
een onverbrekelijk geheel met voornoemde overeenkomst. Door verkrijging en/of
gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van het evenement aanvaardt de
bezoeker de inhoud van deze algemene voorwaarden.
4.9 Ieder team is een borg ad € 150,- verschuldigd aan de organisatie. Deze borg dient aan
de organisatie te zijn voldaan voor aanvang van het evenement. Betaling dient te
geschieden middels de betalingsmodaliteit ‘iDEAL’, of een andere betalingsmodaliteit,
bereikbaar via het inlogsysteem op de website www.hockeyloverz.nl. De organisatie
restitueert de borg (contant) aan een team nadat zij heeft vastgesteld dat de door het
team gebruikte plek op de camping c.q. de door haar gehuurde legertent schoon,
ontruimd en zonder beschadigingen heeft achtergelaten en voor het overige is voldaan
aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De borg ad € 150,- wordt door de
Organisatie niet gerestitueerd indien alle bezoekers van een team het terrein hebben
verlaten zonder aanspraak te maken op terugbetaling van genoemd bedrag aan borg.
4.10 Er volgt geen restitutie van de borg indien niet is voldaan aan de onder dit artikel punt
6 gestelde voorwaarden.
Artikel 5 - Annulering
5.1 Inschrijver/bezoeker kan zijn Inschrijving niet eenzijdig wijzigen. Bij annulering
(intrekking) van de inschrijving door Bezoeker wordt het Inschrijfgeld en of borg niet
gerestitueerd.
5.2 De organisatie is gerechtigd het evenement te annuleren, op een andere locatie te
organiseren en/of in tijd te verplaatsen (het evenement op een andere datum te
organiseren). De bezoeker/ Inschrijver heeft recht op restitutie van zijn/haar
Inschrijfgeld bij annulering van het evenement HockeyLoverz wanneer dit besluit door
HockeyLoverz wordt genomen.
5.3 Onder verwijzing naar artikel 13 sub 1, 2, 3 is de organisatie is niet aansprakelijk voor
eventuele schade van Bezoeker/Inschrijver, hoe ook genaamd en onder welke titel dan
ook, in verband met annulering van het evenement dan wel verplaatsing van het
evenement (in tijd en/of locatie).
Artikel 6 - Toegangsbewijzen
6.1 Uitsluitend Toegangsbewijzen (polsbandjes) die verstrekt zijn door de organisatie
worden door de organisatie als geldig erkend en geven toegang tot het evenement.
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6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het evenement/terrein te beschikken over
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en een
toegangsbewijs. Het is niet mogelijk om tijdens het evenement een toegangsbewijs
aan te schaffen.
Toegangsbewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en kunnen niet
worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het Inschrijfgeld plaats.
Een toegangsbewijs wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en geeft aan één
bezoeker toegang tot het Evenement. Bezoeker dient het toegangsbewijs gedurende
het evenement zichtbaar te dragen en op vertoon van de organisatie en/of de
beveiliging van het evenement te tonen. Indien een persoon geen toegangsbewijs kan
tonen is de organisatie gerechtigd de desbetreffende persoon van het terrein te
verwijderen.
Een Toegangsbewijs is persoonlijk en verschaft slechts de bezitter van het
toegangsbewijs toegang tot het evenement. De bezoeker draagt zelf de
verantwoordelijkheid dat hij/zij de bezitter van het toegangsbewijs blijft. De bezoeker
draagt het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van zijn of haar
toegangsbewijs. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen betaling aan de
organisatie van € 40,- kan bezoeker bij verlies van het toegangsbewijs een nieuw
toegangsbewijs aanschaffen.
Het event HockeyLoverz is alleen toegankelijk voor personen die lid zijn van een
hockeyvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
(KNHB) en deel uitmaken van een hockeyteam uit de A & B-jeugd en jong senioren tot
25 jaar, alsmede de begeleiders van dit team. Begeleiders van een Team dienen ten
tijde van het evenement minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De
begeleiders van een Team zijn niet verplicht om lid te zijn van een hockeyvereniging
die is aangesloten bij de KNHB. De begeleider is de verantwoordelijke voor het team.
Bezoeker verklaart middels de aankoop van het toegangsbewijs dat het bepaalde in
het vorige artikellid op hem/haar van toepassing is. Indien bij controle blijkt dat het
bepaalde in het vorige artikellid niet op hem/haar van toepassing is, kan de
desbetreffende bezoeker dan wel alle bezoekers van het desbetreffende team
waarvan deze persoon deel uit maakt door de organisatie van het terrein worden
verwijderd. Dit ter uitsluitende keuze van de organisatie. De organisatie is alsdan niet
gehouden tot restitutie van het Inschrijfgelden en borg. De organisatie is tevens niet
schadeplichtig, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook.

Artikel 7 - Verbod doorverkoop
7.1 Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden
door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te
bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bezoeker is
aansprakelijk voor eventuele schade die de organisatie lijdt door niet naleving van het
bepaalde in dit artikel.
7.2 Het (door)verkopen van toegangsbewijzen is uitdrukkelijk verboden. Dit op straffe van
een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding.
7.3 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in
Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden is HockeyLoverz gerechtigd het
toegangsbewijs ongeldig te verklaren of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement
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te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het
toegangsbewijs waaronder begrepen servicekosten en borg.

HOOFDSTUK 3: Fouilleren, voorschriften, verblijf en regels.
Artikel 8 - Fouilleren en voorschriften
8.1 HockeyLoverz staat in voor de veiligheid. Daartoe dienen alle deelnemers zich strikt te
houden aan deze voorwaarden en regels. Wij verzoeken ouders, en gemachtigden
nadrukkelijk kennis te nemen van deze voorwaarden en regels. Voor ieder evenement
kunnen specifieke regels gelden voor het event, het terrein of de locatie, welke regels ter
plaatste kenbaar worden gemaakt. Deze voorwaarden, regels en wijzingen worden op de
website van de HockeyLoverz events vooraf kenbaar gemaakt.
8.2 De organisatie van HockeyLoverz c.q. de door HockeyLoverz voor het event ingehuurde
beveiliging zal bij binnenkomst alle bezoekers fouilleren en de door de bezoeker
meegevoerde (hand)bagage onderzoeken. Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met dit
onderzoek. Indien een bezoeker niet wenst mee te werken aan het fouilleren en/of het
onderzoeken van de (hand)bagage, wordt de bezoeker de toegang tot het
Evenement/Terrein ontzegd, De organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van het
Inschrijfgelden en borg. De organisatie is tevens niet schadeplichtig, hoe ook genaamd en
onder welke titel dan ook.
8.3 Gedurende het evenement en het verblijf op het terrein dient de bezoeker zich te
gedragen in overeenstemming met de wet, de openbare orde, de goede zeden en het
fatsoen. De bezoeker is gehouden zich te gedragen conform de door de organisatie
gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het evenement.
8.4 Bezoekers van het evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften,
huisregels verordeningen van het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere
bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering
van de bezoeker door het ordepersoneel. De organisatie is alsdan niet gehouden tot
restitutie van het Inschrijfgelden en borg.
8.5 Het HockeyLoverz event is besloten en vraagt om strikte huisregels. Om
veiligheidsredenen worden flacons groter dan 100 ml niet toegelaten en dan strikt
wanneer het hygiënische en of medische middelen betreft. Nadrukkelijk verboden zijn:
Spuitbussen, sprays, drones, glaswerk, blik, alcoholhoudende dranken, voedsel,
brandgevaarlijke stoffen, vuurwerk, (vuur)- wapens, (huis)dieren, (hard)drugs,
hallucinerende middelen en etenswaren in welke verpakking dan ook, apparatuur,
messen, stokken of enerlei materiaal welke vallen onder de Wet Wapens en Munitie,
zulks op straffe van inbeslagname. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de in beslag genomen goederen te vernietigen en strafbare feiten aan te
geven bij de politie.
8.6 Bij overtreding van het vorig artikel dan wel voortvloeiend uit dit artikel kan de
bezoeker nimmer aanspraak maken jegens de organisatie op schadevergoeding, ook
indien dit verband houdt met de inbeslagname en/of vernietiging van deze goederen,
de organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van het Inschrijfgelden en borg.
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8.7

Het is de bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke
toestemming van de organisatie heeft verkregen, op het terrein goederen van welke
aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te
verschaffen.
8.8 Het is bezoeker niet toegestaan het terrein gedurende de duur van het evenement te
verlaten, behoudens in geval van noodsituaties. Een bezoeker heeft na het verlaten
van het terrein geen toegang meer tot het terrein (behoudens in geval van
noodsituaties).
8.9 Er zullen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het evenemententerrein. De bezoeker is
daar nadrukkelijk van op de hoogte en verklaart zich hiermee akkoord. Deze opnamen
worden tot 48 uur na het evenement opgeslagen. De organisatie kan bij calamiteiten
deze opnamen afstaan aan de politie en/of justitie.
8.10 Op het terrein is open vuur verboden. Op strategische punten staan op het terrein
brandblussers opgesteld. Bezoekers die misbruik maken van deze brandblussers (deze
gebruiken zonder dat sprake is van brand), worden door de organisatie van het terrein
verwijderd. Schade die de organisatie door dit misbruik lijdt, wordt op de
desbetreffende bezoeker(s) verhaald.
Artikel 9 - Huisregels
9.1 HockeyLoverz maakt in dit artikel duidelijk kenbaar dat het meenemen van
alcoholhoudende dranken ten strengste verboden is op welke wijze dan ook en direct
leidt tot uitsluiting. Het is de bezoeker niet toegestaan om tijdens het gehele verblijf
op het terrein en/of op de locatie van het evenement onder invloed te zijn van alcohol,
drugs of hallucinerende middelen.
9.2 Het bezitten/ nuttigen van alcoholhoudende drank is ten strengste verboden voor
bezoekers onder de 18 jaar.
9.3 Overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd. Alle kosten voortvloeiend uit
overmatig drankgebruik zal worden verhaald op diegene die zich hieraan schuldig
maakt. De organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van Inschrijfgelden en
borg. Door inschrijving verklaart inschrijver tevens nadrukkelijk akkoord te gaan met
de bepalingen in dit artikel m.b.t bovenmatig alcoholgebruik, dan wel het verstrekken
van alcoholhouden dranken aan minderjarigen.
9.4 Bezoekers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt ten tijde van het evenement
kunnen op vertoon van hun legitimatiebewijs een bandje verkrijgen waarmee
alcoholhoudende drank kan worden gekocht. Een bezoeker die de leeftijd van 18 jaar
ten tijde van het evenement nog niet heeft bereikt en voornoemd bandje draagt en/of
alcoholhoudende drank nuttigt wordt door de organisatie van het terrein verwijderd.
De organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van het inschrijfgelden en borg.
9.5 Het is de bezoeker niet toegestaan het terrein, de zich daarop bevindende
zaken/goederen en/of de inventaris van het terrein/evenement op welke wijze dan
ook aan te tasten en/of te beschadigen.
9.6 Uitsluiting van deelname volgt indien een bezoeker een niet aangemelde of
geregistreerde bezoekers op enerlei wijze behulpzaam zijn het terrein of event te
betreden.
9.7 Roken is alleen toegestaan in de open lucht, behoudens de door de organisatie
aangegeven plaatsen waar onder kunstgrasvelden. In gebouwen/ overdekte ruimtes
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9.8
9.9

9.10

9.11
9.12

9.13

mag uitsluitend gerookt worden op de daarvoor specifiek aangewezen plaatsen
en/of(rookruimtes).
Het is ten strengste verboden te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare
toiletruimtes. Elke overtreding van dit artikel leidt tot sancties en mogelijk tot
uitsluiting.
HockeyLoverz houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere)
toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar
haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het
evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van HockeyLoverz een bezoeker een
kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van HockeyLoverz
aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den)
kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).
Tijdens het evenement worden hockeywedstrijden georganiseerd. De
hockeywedstrijden worden gespeeld conform de richtlijnen van de Koninklijke
Nederlandse Hockeybond (KNHB), met dien verstande dat de wedstrijdduur en de
veldafmetingen zijn aangepast.
Tijdens het evenement HockeyLoverz zullen ook muziekoptredens worden
georganiseerd. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het – zo nodig nemen van
gehoor beschermende maatregelen.
Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van
een van deze voorwaarden kan leiden tot de sanctie van verwijdering van het event terrein
en/of van het kampeerterrein. De organisatie is alsdan niet gehouden tot restitutie van het
Inschrijfgelden en borg. De hieruit voortvloeiende schade wordt op de bezoeker verhaald.
Bezoekers die het bepaalde in artikel 8 en 9 overtreden dan wel aan enige bepaling
medewerking weigeren, kunnen door de organisatie van het Terrein worden verwijderd of
worden overgedragen aan de politie alle kosten die in welke mate dan ook door de
deelnemer wordt veroorzaakt zal direct op de deelnemer worden verhaald. De organisatie is
alsdan niet gehouden tot restitutie van Inschrijfgelden en borg.

Artikel 10 - Camping en kampeerregels.
10.1 Op de Camping mogen op de daartoe aangewezen standplaatsen tenten met een maximale
afmeting van 7 bij 7 meter worden geplaatst. Aanhangwagens, vouwwagens, caravans,
campers, legertenten en tenten met een grotere afmeting dan 7 bij 7 meter zijn niet
toegestaan. Tenten dienen altijd op de daarvoor aangewezen standplaatsen te worden
geplaatst. Fietsen mogen alleen in de daartoe bestemde vakken worden geparkeerd.
10.2 Kamperen en slapen is uitsluitend toegestaan in tenten op het kampeerterrein. De bezoeker
dient alle goederen die moeten worden meegenomen zelf te dragen naar het
kampeerterrein.
10.3 Het bekladden van goederen is niet absoluut toegestaan. De bezoeker dient iedere vorm
van vuilnis in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.
10.4 HockeyLoverz zal in de ‘kampeerregels’ nadere praktische regels kunnen stellen ten aanzien
van:
- Gebruik douche en wasgelegenheid op de camping;
- Verzamelen van afval;
- Plaatsen tent;
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-

Opvolgen aanwijzingen overheid, beveiliging en servicemedewerkers;
Overige relevante aanwijzingen voor kamperen ten aanzien van overlast en
dergelijke.
10.5 Een Team kan gebruik maken van een door de organisatie geplaatste legertent indien zij dat
vooraf met de organisatie is overeengekomen. Bij Inschrijving dient separaat een aanvraag
te worden gedaan voor de huur van een legertent, alwaar tevens deze algemene
voorwaarden van kracht zijn.
10.6 Door middel van de in dit artikellid bedoelde aanvraag verplicht aanvrager zich tot betaling
van het op de website www.hockeyloverz.nl vermelde bedrag aan huur voor een legertent.
Het bedrag aan huur dient voor aanvang van het evenement door aanvrager aan de
organisatie te zijn voldaan middels overboeking van bedoeld bedrag. Betaling dient te
geschieden middels de betalingsmodaliteit ‘iDEAL’, bereikbar via het inlogsysteem op de
website www.hockeyloverz.nl.
10.7 Bezoekers dienen zich tussen 00.00 uur en 07.00 uur zo stil mogelijk te gedragen om te
voorkomen dat de nachtrust van andere bezoekers en/of omwonenden wordt verstoord.
10.8 Bezoekers dienen de standplaats aan het einde van het evenement (zondag), voor 17.00 uur
schoon en ontruimd op te leveren. Bij huur van een legertent van de Organisatie dient het
desbetreffende team de legertent schoon, ontruimd en zonder beschadigingen aan het
einde van het evenement (zondag) voor 17.00 uur te verlaten.
10.9 De Organisatie controleert voor vertrek en voor eventuele restitutie van de borg de status
van de standplaats respectievelijk de status van de legertent. Voor eventuele schade aan de
legertent en/of verlies, in welke hoedanigheid dan ook, zijn alle bezoekers van het
desbetreffende team hoofdelijk aansprakelijk.
10.10 Indien de standplaats of de legertent niet schoon en ontruimd is en/of sprake is van schade
aan en/of verlies van de legertent wordt de borg niet gerestitueerd. Het bedrag van de borg
wordt in mindering gebracht op het totale bedrag aan schade, onverminderd het recht van
de organisatie om de volledige schade op de bezoekers van het desbetreffende team te
verhalen.

HOOFDSTUK 4: Aansprakelijkheid en privacy, overmacht en overige voorwaarden.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid en eigen risico
11.1 Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt geheel voor
eigen risico van de Bezoeker. HockeyLoverz kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk
gehouden worden voor welke schade dan ook
11.2 De aansprakelijkheid van de organisatie is te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor de organisatie verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die
verzekering toepasselijk eigen risico. De organisatie is in ieder geval niet aansprakelijk
voor:
- Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de bezoeker van door of
namens de organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van
algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen.
- Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker
toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
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Schade veroorzaakt door andere bezoekers.
De bezoeker die toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn
verplichting(en), is tegenover de organisatie aansprakelijk voor de door de
organisatie geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect,
onverminderd diens overige rechten.
- De Bezoeker vrijwaart de organisatie tegen alle aanspraken van derden in
verband met zijn handelen of nalaten.
11.3 De organisatie onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij
geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen
bezoekers onderling.
Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onverminderd haar eventuele andere rechten heeft HockeyLoverz in geval van overmacht
het recht om de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk
te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Onder
overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke HockeyLoverz niet kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld krachtens de wet, een
rechtshandeling of naar de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.
12.2 In artikel 12.1 bedoelde overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de
organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de deelnemingsovereenkomst tussen de organisatie en de bezoeker reeds
als mogelijkheid te voorzien, die omstandigheid de nakoming van de
deelnemingsovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert waaronder begrepen, doch
niet beperkt daartoe, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie
en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
verstoringen in de organisatie en/of op het terrein, weersomstandigheden alsmede de
omstandigheid dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend
c.q. deze zijn ingetrokken dan wel het evenement krachtens een daartoe gegeven
bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
12.3 In geval dat de in artikel 12.1 en 12.2 overmacht zich voordoet is de organisatie is
nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten
gevolge benoemde overmacht aan de zijde van de organisatie. In geval van overmacht
heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren of op een andere datum te
organiseren. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige door bezoeker ten
gevolge van overmacht geleden of te lijden schade.
Artikel 13 - Opzegging
13.1 De organisatie heeft het recht de deelnemingsovereenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk op te zeggen in de navolgende gevallen:
a. Stillegging van haar bedrijfsvoering;
b. Beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de
uitvoering van de deelnemingsovereenkomst;
c. Blijvende onmogelijkheid om aan de verplichtingen uit de
deelnemingsovereenkomst te voldoen.

9

13.2 Opzegging geschiedt per e-mail (met ontvangstbevestiging aan het door de bezoeker/
inschrijver opgegeven e-mailadres.
13.3 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook
genaamd of onder welke titel dan ook, als gevolg van de opzegging van de
deelnemingsovereenkomst als in dit artikel bedoeld. De organisatie zal - voor zover
mogelijk – het Inschrijfgeld restitueren.
Artikel 14 - Privacy bepalingen
14.1 Door het sluiten van de deelnemingsovereenkomst kunnen (persoons)gegevens van de
bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze
gegevens kunnen door de organisatie worden gebruikt voor het informeren van
bezoekers over haar producten.
14.2 Door de organisatie worden foto- en video-opnames gemaakt voor commerciële
doeleinden, onder meer ter promotie van het evenement. De bezoeker gaat hier door
Inschrijving mee akkoord.
14.3 HockeyLoverz respecteert de privacy van iedere bezoeker en draagt er voor zorg dat de
persoonlijke informatie van de bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat zorgvuldig
wordt omgegaan.
14.4 Daarnaast worden de gegevens van de bezoeker van een website opgeslagen en gebruikt
voor zover de bezoeker zich heeft aangemeld binnen het delen van gegevens in de
omgeving van een sociaal medium zoals Facebook, Twitter of Instagram en voor het
versturen van nieuwsbrieven en/of worden de gegevens gebruikt om: a) de bezoeker te
informeren over vragen die deze heeft gesteld waar het mogelijk betreft:
a. een product of informatie toe te zenden.
b. de bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contents;
c. om de informatie op de website voor de bezoeker aan te passen;
d. voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
e. voor fraudepreventie, of enig ander wettelijk doel zoals een verzoek van de overheid
of Politie.
14.5 Gegevens over het gebruik van de website worden door HockeyLoverz gebruikt voor de
verdere ontwikkeling en verbetering van de website.
14.6 Voor de handelingen als bedoeld in artikel 4, inschrijving en registratie, waarbij (mogelijk)
gebruikersnaam, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel)
telefoonnummer en emailadres worden vastgelegd en door HockeyLoverz worden bewaard
staat het HockeyLoverz vrij deze gegevens aan te wenden voor het in dit artikel aangegeven
doel.
14.7 De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat HockeyLoverz hem
informatie kan toezenden per e-mail of per post. HockeyLoverz zal deze informatie niet aan
een derde partij door verkopen echter wel de gegevens voor marketingdoeleinden
gebruiken, De informatie die HockeyLoverz van de bezoeker vraagt (of in de toekomst zal
vragen) kan afwijken van eerder gestelde vragen en verschilt naar gelang de toepassing op
de website.
14.8 HockeyLoverz staat het vrij en heeft de nadrukkelijke toestemming van de bezoeker om
diens persoonlijke gegevens op te slaan en de door de bezoeker gestuurde berichten met
gebruikersnaam, karakter of eventuele foto - te tonen op de website. Op apps of forum van
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een website kan de bezoeker deelnemen aan discussies, reactie schrijven en lezen van
anderen met betrekking tot bepaalde onderwerpen (‘topics’).
14.9 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem of haar verzonden
berichten en vrijwaart HockeyLoverz volledig tegen alle schade, claims en vorderingen ter
zake. De berichten van de bezoeker op een Forum mogen niet aanstootgevend zijn of
beledigend en de bezoeker die zich niet aan deze voorwaarden houdt kan van het forum
worden verwijderd.
14.10 HockeyLoverz is nimmer aansprakelijk voor verlies van de bedoelde gegevens of voor enige
schade en kosten die uit een dergelijk verlies voor de bezoeker kunnen voortvloeien.
HockeyLoverz heeft de zorg dat gegevens van de bezoeker niet voor andere doeleinden
worden afgegeven of gebruikt dan waarvoor strikt noodzakelijk in het kader van de
uitvoering van de algemene voorwaarden of enige overeenkomst, als geregeld in het
privacyreglement. De bezoeker vrijwaart HockeyLoverz van enige claim indien door toedoen
van buitenaf en/of wordt ingebroken in de gegeven van HockeyLoverz.
14.11 De organisatie verwerkt en behandelt persoonsgegevens van bezoekers in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volgens de laatste
stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche.
HockeyLoverz voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de
EU en Nederlandse wetgeving
Artikel 15 - Programma
15.1 HockeyLoverz zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk
volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. HockeyLoverz is niet
aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma waaronder
uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma en de wijze van uitvoeren door de
artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten, dan wel de schade welke
daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
15.2 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede
begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden politie of overheidsverordening heeft HockeyLoverz het recht het
evenement te verschuiven naar een andere datum, of het evenement te annuleren.
Artikel 16 - Reizen, vervoer en vliegtickets
16.1 Voor buitenlandse events kan de bezoeker voor het boeken van tickets, reizen aangeboden
krijgen welke worden geboekt en verzorgd door een derde partij. De bezoeker gaat bij
aankoop van een dergelijke reis een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij.
Hoewel HockeyLoverz dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is HockeyLoverz geen partij
bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derde partij.
16.2 De bezoeker vrijwaart HockeyLoverz van enige aanspraak voor kosten of schade die voort
zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij en de bezoeker. De van toepassing
zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website
van de derde partij.
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Artikel 17 - Consumptiemunten
17.1 Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het
betreffende evenement. HockeyLoverz gaat na afloop van of tijdens het evenement nimmer
over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten. Voor de veiligheid
tijdens het evenement wordt de bezoeker verzocht de consumptiemunten vooraf in te
kopen.
17.2 De bezoeker kan 1 maand voorafgaande een event via de website de bestelling plaatsen.

HOOFDSTUK 5: Slotbepalingen
Artikel 18 - Conversie
18.1 Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd mocht zijn met een of enig wettelijk
voorschrift tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. De betreffende
bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen
die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel
is toegestaan.
18.2 Indien HockeyLoverz direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, derden,
hulpkrachten en / of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is
iedere aansprakelijkheid van HockeyLoverz ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW,
artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten.
18.3 Bezoeker zal HockeyLoverz vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade
waarvoor de bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De bezoeker
zal aan HockeyLoverz iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door
HockeyLoverz gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak
van die derden.
Artikel 19 - Geschillen
19.1 Geschillen tussen de organisatie en een bezoeker, waaronder begrepen die slechts
door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door
middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
19.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door
de bevoegde rechter.
Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de
Rechtbank Rotterdam bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een
overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.
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Akkoordverklaring
De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.hockeyloverz.nl. Voor inschrijving dient
Inschrijver/bezoeker zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden, door middel
van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje (akkoord algemene voorwaarden).
Bij de organisatie is gedurende het evenement op verzoek van een bezoeker een afschrift van
deze algemene voorwaarden verkrijgbaar.
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