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ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING HALTPOP
1. ALGEMEEN
1.1. Met ‘organisatie’ wordt Stichting Haltpop bedoeld.
1.2. Met ‘bezoeker’ wordt diegene bedoeld, die een bezoekers-polsbandje heeft verworven en het terrein
heeft betreden.
1.3. Met ‘leverancier’ wordt diegene bedoeld, die met Stichting Haltpop een mondelinge, danwel schriftelijke
overeenkomst tot de huur of koop van diensten of goederen is aangegaan.
1.4. Met ‘plaats van het evenement’ wordt de feitelijke locatie van het Haltpop Festival bedoeld, evenals alle
terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het
evenement plaatsvindt.
1.5. Door het betreden van het terrein stemt de bezoeker automatisch in met de huisregels en algemene
voorwaarden.

2.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Overeenkomsten kunnen mondeling, dan wel schriftelijk tot stand komen. Een overeenkomst van
opdracht komt tot stand doordat een opdracht wordt verleend welke door Stichting Haltpop wordt
aanvaard. Aan de opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van
de overeenkomst ter hand gesteld. De opdrachtgever aanvaardt door het sluiten van de overeenkomst
deze algemene voorwaarden.
2.2. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement van Stichting Haltpop en de bezoeker komt
tot stand op het moment dat de bezoeker een bezoekers-polsbandje heeft verworven, door ofwel
betaling bij de entree, of op uitnodiging per brief door de organisatie, en met dit polsbandje het terrein
betreedt.
2.3. Het polsbandje wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het is strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar.
2.4. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking wordt gesteld, rust derhalve
op de bezoeker het risico van verlies, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. Verloren
polsbandjes zullen niet worden vervangen.
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3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Stichting Haltpop is aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt, en die aantoonbaar en
rechtstreeks het gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming, in het kader van de
redelijkheid en billijkheid.
3.2. Stichting Haltpop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde omzet (winst), gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
3.3. Stichting Haltpop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de
organisatie is uitgegaan van door of namens een wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
3.4. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement
geschieden door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat Stichting Haltpop geen enkele
aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door het betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, en
gezichtsschade en andere lichamelijke stoornissen.
3.5. Stichting Haltpop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van goederen.
3.6. Stichting Haltpop 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 bezoeker en/of derden mocht ontstaan.
3.7. In geval van overmacht heeft de bezoeker en/of de leverancier geen enkel recht op enige (schade)
vergoeding, ook niet als de organisatie als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3.8. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Stichting Haltpop onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker of leverancier geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de
organisatie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: extreme
weersomstandigheden, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij
de productie door Stichting Haltpop of haar leveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde
transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
3.9. Stichting Haltpop zal de bezoeker en/of leverancier zo spoedig mogelijk van een (dreigende)
overmachtstoestand op de hoogte stellen.

4. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOEKER
4.1. De bezoeker is verplicht, indien hij daar door de organisatie om wordt verzocht, mee te werken aan
fouillering bij bezoek van het evenement.
4.2. De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek zich te identificeren om Stichting Haltpop daarmee in ieder
geval in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen,
waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan
18 jaar.
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4.3. Het is verboden glaswerk, vuurwerk, (vuur-) wapens, en/of andere gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in
welke verpakking dan ook mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, een en anders
op straffe van inbeslagname van deze zaken.
4.4. Het meenemen van eigen drank op de plaats van het evenement is niet toegestaan.
4.5. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting Haltpop &
haar vrijwilligers, het beveiligingspersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

5. RECHTEN VAN STICHTING HALTPOP
5.1. Bij overtreding door een bezoeker van één of meer van de bepalingen zoals genoemd in deze algemene
voorwaarden is Stichting Haltpop gerechtigd de bezoeker (verdere) toegang tot het evenement te
weigeren (zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het evenement
heeft voldaan).
5.2. Stichting Haltpop behoudt zich het recht voor de bezoeker (verdere) toegang tot het evenement te
ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de organisatie dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde van het evenement.
5.3. De organisatie behoudt zich het recht voor Haltpop geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de
datum en tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen bezoekers aanspraak kunnen maken op
vergoeding van schade in welke vorm dan ook, met uitzondering van de entreegelden.
5.4. De organisatie behoudt zich het recht Haltpop geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan, de datum en
tijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen leveranciers aanspraak kunnen maken op vergoeding van
schade in welke vorm dan ook, met uitzondering van de entreegelden.

6. SLOTBEPALINGEN
6.1. Op deze algemene voorwaarden, de uitleg en de toepassing daarvan en/of op iedere overeenkomst
tussen Stichting Haltpop en de bezoeker en/of leverancier is het Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stichting Haltpop en de
bezoeker en/of leverancier of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter te Zaandam. Stichting Haltpop is bevoegd een andere
wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
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