ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NEDERLANDS SPECIAALBIER FESTIVAL
Vastgesteld op 21 november 2018

Artikel 1. DEFINITIES
a.

Deelnemer; diegene die zich heeft aangemeld voor deelname aan het festival en waarvan de inschrijving
door de stichting is bevestigd.

b.

Stichting; de rechtspersoon die het Nederlands Speciaalbier Festival organiseert.

c.

Festival; het festival dat door de stichting wordt georganiseerd.

d.

Inschrijfkosten; de vaste kosten die de deelnemer dient te voldoen teneinde te kunnen deelnemen.

d.

Materialen; alle materialen, apparatuur etc die de deelnemer tijdens het festival gebruikt.

e.

Elektrische materialen; alle materialen met een stekker die de deelnemer tijdens het festival gebruikt.

c.

De website; de website van de stichting namelijk www.speciaalbierfestival.nl.

d.

Festivalmunt; een door de stichting uitgegeven en aangewezen munt waarmee tijdens het festival door de
stichting aangewezen producten kunnen worden gekocht.

e.

Festivaldatum, de datum waarop het Nederlands Speciaalbier Festival plaatsvindt.

Artikel 2. ALGEMENE BEPALING
Het Nederlands Speciaalbier Festival wordt door de stichting het Nederlands Speciaalbier Festival
georganiseerd. De stichting heeft tot doel een proeverij te organiseren van speciaalbieren die zijn vervaardigd
door kleine Nederlandse bierbrouwerijen.
Artikel 3. TOEPASSELIJKHEID
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle inschrijvingen, afspraken over deelname aan het
festival hoe ook genaamd, waarbij de deelnemer zich verbindt / zal verbinden om deel te nemen aan het
Nederlands Speciaalbier Festival.

2.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst of
schriftelijke afspraak bevestiging.

3.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deelnemer wordt door de stichting uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

Artikel 4. DEELNAME NA UITNODIGING EN INSCHRIJVING

1.

Deelname aan het festival wordt uitsluitend toegestaan aan kleine Nederlandse brouwerijen die zelf
speciaalbier vervaardigen, dit bier tijdens het festival schenken en door de stichting voor deelname zijn
uitgenodigd.

2.

De potentiele deelnemer maakt via een “interessemelding” via het daartoe aangewezen formulier op de
website zijn interesse voor deelname aan het festival kenbaar.

3.

De stichting selecteert de potentiele deelnemer die wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het festival.
De deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd. De interessemelding, als bedoeld in vorenstaand lid, wordt
op dat moment omgezet in een inschrijving.

4.

De deelnemer levert schriftelijk informatie over zijn brouwerij en bieren aan. Indien deze informatie niet
tijdig wordt aangeleverd wordt de inschrijving door de stichting geannuleerd.

5.

De deelnemer die zich niet gedraagt of heeft gedragen als een goed deelnemer is uitgesloten van
deelname.

6.

De deelnemer die is ingeschreven voor het festival is inschrijfkosten verschuldigd. De inschrijfkosten
worden op de website vermeld. De inschrijfkosten worden na het festival in rekening gebracht.

7.

De deelnemer kan tot uiterlijk 2 maanden voor de festivaldatum de inschrijving kosteloos annuleren. In het
geval de inschrijving op een later moment wordt geannuleerd of de deelnemer niet kan deelnemen aan het
festival om redenen als bedoeld in artikel 5 lid 2 dan worden de volledige inschrijfkosten in rekening
gebracht.

8.

De deelnemer die zich heeft aangemeld en zonder afmelding niet aanwezig is op het festival is twee keer
het inschrijfkosten verschuldigd.

9.

Op het festival worden, met uitzondering van hulphonden, geen dieren toegelaten. Het is de deelnemer
derhalve niet toegestaan om een hond of ander huisdier mee te nemen.

10.

Deelname aan het festival geschiedt voor eigen rekening en risico.

11.

De deelnemer is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte beschadiging aan terrein, tenten etc.

12.

De deelnemer volgt de aanwijzingen van de stichting over de praktische gang van zaken gedurende het
festival op.

Artikel 5. KWALITEIT VAN PRODUCTEN EN MATERIALEN
1.

De deelnemer staat in voor de kwaliteit van de materialen die tijdens het festival worden gebruikt.

2.

De deelnemer meldt op het moment van inschrijving voor het festival aan de stichting welke elektrische
materialen hij tijdens het festival gebruikt. De stichting kan het gebruik van niet aangemelde elektrische
materialen en of materialen die niet voldoen aan de NEN norm 3140 verbieden. Ook op de dag waarop het
festival plaatsvindt kunnen elektrische materialen die niet aan vorenstaande eisen voldoen worden
geweigerd.

3.

De deelnemer vrijwaart de stichting voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektrische
materialen die niet aan de eisen voldoen.

4.

De deelnemer staat er voor in dat zijn bierproducten op een verantwoorde wijze zijn vervaardigd en handelt
hier ook naar.

5.

De deelnemer staat er voor in dat zijn bierproducten op een hygiënische wijze worden verstrekt en handelt
hier ook naar. Het spoelen van glazen in stilstaand water is derhalve strikt verboden.

6.

De deelnemer vrijwaart de stichting voor schade die het gevolg is van een onverantwoorde en
onhygiënische werkwijze.

Artikel 6. PRIVACY
1.

Persoonlijke gegevens van de deelnemer worden door de stichting niet opgeslagen, vastgelegd,
doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het festival.

2.

Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te
nemen aan het festival geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

Artikel. 7. VERSTREKKING STAND EN ANDERE FACILITEITEN
1. De stichting verstrekt aan iedere deelnemer één stand van minimaal 3x3 meter, een elektriciteitsaansluiting en
een wateraansluiting.
2. De stichting wijst de standplaats van de deelnemer op het festival aan.
3. De stichting verstrekt aan iedere deelnemer een lunchpakket, maximaal twee per inschrijving, en draagt zorg
voor een gratis toilet.
4. De deelnemer die met meer dan twee personen in zijn stand staat geeft dit aan bij zijn inschrijving. Per extra
persoon, met een maximum van drie, wordt een op het inschrijfformulier vermeld bedrag in rekening gebracht.
5. De stichting verstrekt verlengsnoeren en stekkerdozen. Het is niet toegestaan zelf meegenomen
verlengsnoeren en stekkerdozen te gebruiken.

Artikel 8. FESTIVAL GLAZEN EN – MUNTEN, VERKOOP VAN GESLOTEN FLESSEN BIER EN
VERSNAPERINGEN
1.

De deelnemer schenkt zijn speciaal bieren uitsluitend in festival glazen aan bezoekers van 18 jaar en
ouder.

2.

De deelnemer accepteert uitsluitend de festivalmunt in ruil voor een glas van zijn speciaal bier.

3.

De verkoop van gesloten bierflessen/bierpakketten is verboden.

4.

De verkoop van versnaperingen, anders dan speciaalbier, bijvoorbeeld kaasblokjes en nootjes, is
verboden.

Artikel 9. EENMALIGE FUSTEN
Het is niet toegestaan om eenmalige fusten (kegs) achter te laten op het festivalterrein. In het geval dergelijk fust
op het festivalterrein wordt achtergelaten, wordt een bedrag van € 100 voor afvoerkosten in rekening gebracht.

Artikel 10. OVERMACHT
1.

Indien het festival door weersomstandigheden en/of op last van derden niet doorgaat of wordt gestaakt is
de stichting gevrijwaard van eventuele schade van de deelnemer.

2.

Bij annulering van het festival voorafgaand aan de festivaldatum is de deelnemer geen inschrijfkosten
verschuldigd.

Artikel 11. BETALING EN AFREKENING
1.

De festivalmunten die door de deelnemer zijn verkregen door het schenken van speciaalbier kunnen bij de
stichting worden ingeleverd. Per ingeleverde munt ontvangt de deelnemer een door de stichting
vastgesteld bedrag.

2.

Het aantal ingeleverde munten wordt genoteerd op een inname lijst.

3.

De stichting verstrekt binnen vier weken na de festivaldatum een financiële specificatie met daarop de
ingenomen munten en de kosten (zoals inschrijfkosten etc).

4.

Indien na verrekening van de kosten en baten een positief bedrag resteert, wordt dit bedrag overgemaakt
op het bij de festivalorganisatie bekende rekeningnummer van de deelnemer.

5.

Indien na verrekening van de kosten en baten een negatief bedrag resteert, wordt dit bedrag middels een
factuur in rekening gebracht bij de deelnemer.

