Voorwaarden deelname
Algemene Voorwaarden deelnemers “Scholieren Band Battle”
Algemeen
Artikel 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: de ‘Scholieren Band Battle’ georganiseerd door Stichting Band Battle.
b. Organisator: Stichting Band Battle met haar bestuur in het bijzonder, waarmee uw Band als
deelnemer een overeenkomst tekent.
c. Band: Een groep deelnemers die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
d. Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Band aan het Evenement met de
Organisator.
e. Persoonsgegevens: Alle gegevens die de Organisator ter beschikking heeft gekregen van de
Band met betrekking tot het Evenement.
Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.
Deelname
Artikel 3 De Band mag alleen deelnemen aan het Evenement indien de Band de
overeenkomst volledig en naar waarheid heeft ingevuld.
Artikel 4 De Band dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden binnen het door
de Organisator vastgestelde leeftijdsbereik te vallen, te weten: een gemiddelde leeftijd van de
gehele band tussen de twaalf en achttien jaar.
Artikel 5 De Band dient zich fatsoenlijk te gedragen vlak voor, tijdens of vlak na het
Evenement. Hieronder valt niet: discriminatie, beledigingen jegens een ander, intimiderend
taalgebruik of ander ongepast/onbehoorlijk gedrag van de Band. In het uiterste geval is
uitsluiting van het Evenement de consequentie.
Artikel 6 De Band dient te luisteren naar instructies van de Organisator. In het uiterste geval is
uitsluiting van het Evenement de consequentie.
Artikel 7 De Band mengt zich niet in de organisatie van het evenement. Dit betekent
bijvoorbeeld dat er in principe geen eigen spandoeken worden opgehangen in de Mezz.
Professionele fotografen worden dus ook alleen ingehuurd door de Organisator. Afwijking van
deze regel gebeurt in strikt overleg met de Organisator.

Artikel 8 De Band dient met in ieder geval meer dan de helft van zijn leden uit onderstaand
met rood aangegeven gebied te komen:

N.B. bij geringe afwijking kan er overlegd worden met het bestuur.
Artikel 9 De Organisator behoudt het recht om bands, naast eerder gespecificeerde redenen,
te weigeren wanneer de Organisator dit naar alle redelijkheid nodig acht.
Artikel 10 De Band neemt in principe eigen benodigdheden mee, met uitzondering van (basis
drumstel…). Mocht een band bepaalde apparatuur of andere spullen niet hebben, dan dienen
zij dit binnen redelijke termijn na de inschrijving kenbaar te maken aan de Organisator.

Samenwerking met de Organisator
Artikel 11 De Band neemt promotie van het Evenement voor zijn rekening door zijn deelname
en andere ontwikkelingen rondom het Evenement te vermelden op sociale media.
Artikel 12 De Organisator verwacht dat de Band een pagina op Facebook heeft.
Artikel 13 De Band spant zich in om een minimum van twintig kaartjes te verkopen namens de
Organisator voor de finale van het Evenement. Kaartjes die niet verkocht worden, kunnen tot
een week voor de finale van het Evenement terug worden gegeven aan de Organisator.
Persoonsgegevens
Artikel 14 Door het tekenen van de Overeenkomst geeft de Band toestemming aan de
Organisator tot openbaarmaking en verspreiding van zijn naam.
Artikel 15 De Organisator mag de gegevens van de Band gebruiken om informatie over het
Evenement door te geven aan de Band.
Artikel 16 De Organisator mag foto’s van de Band, alsmede van zijn individuele leden, op
internet plaatsen ter promotie van het Evenement.
Aansprakelijkheid
Artikel 17 Deelname is geheel op eigen risico. De Organisator van het Evenement is niet
aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd, die de Band (of een
individueel lid van de Band) vlak voor, tijdens of vlak na het Evenement mocht lijden.
Artikel 18 De Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan
eigendommen van de Band. Deze aansprakelijkheid van de Organisator bestaat alleen bij
opzet of grove schuld.
Artikel 19 Indien de aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Band
aangenomen moet worden, ondanks artikel 17 en artikel 18, is de vergoeding ten hoogste het
bedrag dat de verzekering van de Organisator uitkeert met betrekking tot die schade.

