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ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN  

HEIDEWEEK EDE 2021 

 

 

Artikel 1  Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Aankoopbevestiging: de schriftelijke bevestiging van een Overeenkomst c.q. de 

aankoop van een Ticket door Stichting Heideweek Ede; 

 

1.2 Algemene Bezoekersvoorwaarden: onderhavige Algemene 

Bezoekersvoorwaarden; 

 

1.3 Artiest: een derde die op verzoek van Stichting Heideweek Ede optreedt bij een 

Evenement; 

 

1.4 Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst 

met Stichting Heideweek Ede sluit ter zake van het bijwonen van een Evenement 

door het kopen van een Ticket; 

 

1.5 Coronatoegangsbewijs: een in de CoronaCheck-app opgenomen of via 

CoronaCheck.nl geprint test-, vaccinatie- of herstelbewijs; 

 

1.6 Evenement: een door Stichting Heideweek Ede georganiseerde activiteit tijdens 

de Heideweek Ede 2021; 

 

1.7 Heideweek Ede 2021: de door Stichting Heideweek Ede georganiseerde 

feestweek in de periode van 20 augustus 2021 tot en met 28 augustus 2021;  

 

1.8 Overeenkomst: de tussen de Stichting Heideweek Ede en Bezoeker tot stand 

gekomen Overeenkomst tot het bijwonen van een Evenement tijdens de 

Heideweek Ede 2021 door aankoop van een Ticket door Bezoeker; 

 

1.9 Stichting Heideweek Ede: de Stichting Heideweek Ede, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41046586; 

 

1.10 Terrein: de locatie waar het Evenement plaatsvindt; 

 

1.11 Ticket: het persoonlijke toegangsbewijs van Bezoeker voor eenmalige toegang tot 

een Evenement; 

 

1.12 Tijdslot: het op een Ticket vermelde tijdsbestek waarbinnen aan Bezoeker 

toegang wordt verleend tot het betreffende Evenement. 
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Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Bezoekersvoorwaarden 

 

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere 

Overeenkomst tussen Stichting Heideweek Ede en een Bezoeker van de 

Heideweek Ede 2021, alsmede op alle Tickets en op ieder bezoek van Bezoeker 

aan een Evenement. 

 

2.2 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de huisregels en de 

Privacyverklaring van Stichting Heideweek Ede. Bezoeker verklaart zich door het 

kopen van een Ticket ook met deze huisregels en de privacyverklaring akkoord. 

 

2.3 Stichting Heideweek Ede behoudt zich het recht voor om deze Algemene 

Bezoekersvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Bezoeker zal hiervan 

tijdig in kennis worden gesteld door vermelding van de wijziging op de website 

van Stichting Heideweek Ede (www.heideweek.nl).  

 

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden 

laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de aankoop van een Ticket door Bezoeker 

bij Stichting Heideweek Ede.  

 

Artikel 4 Tickets 

 

4.1 Een Ticket kan door Bezoeker worden geboekt via de website van Stichting 

Heideweek Ede (www.heideweek.nl). 

 

4.2 Nadat Bezoeker een Ticket heeft geboekt, ontvangt hij daarvan een 

Aankoopbevestiging op het door hem opgegeven e-mailadres. 

 

4.3 Bezoeker dient te beschikken over een geldig Ticket en een geldig 

legitimatiebewijs en deze op eerste verzoek aan als zodanig kenbare 

medewerkers van Stichting Heideweek Ede, medewerkers van het Terrein, 

beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Het Ticket en 

het legitimatiebewijs van Bezoeker dient in ieder geval te worden getoond bij 

binnenkomst van (het Terrein van) het betreffende Evenement. 

 

4.4 Elke aankoop of bestelling van een Ticket is definitief. Een Ticket wordt niet 

teruggenomen en het kan niet worden omgeruild voor een ander Evenement. 

 

4.5 Een Ticket biedt slechts eenmalig toegang tot een Evenement. Bij het verlaten 

van het Terrein is hernieuwde toegang niet mogelijk. 

 

http://www.heideweek.nl/
http://www.heideweek.nl/
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4.6 Een Ticket biedt uitsluitend toegang aan Bezoeker die het Ticket heeft 

aangekocht en is niet overdraagbaar. Het is Bezoeker verboden om een Ticket op 

enigerlei wijze aan derden door te verkopen of ten verkoop aan te bieden. 

 

4.7 Het is verboden om een Ticket op enigerlei wijze na te maken of dupliceren ten 

behoeve van wederverkoop van een en hetzelfde Ticket. 

 

4.8 Indien Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene 

Bezoekersvoorwaarden of de huisregels van Stichting Heideweek Ede, kan 

Stichting Heideweek Ede zijn Ticket(s) ongeldig maken. Bezoeker zal in dat geval 

de toegang tot het Evenement c.q. het Terrein worden ontzegd, zonder dat 

Bezoeker aanspraak maakt op schadevergoeding. 

 

Artikel 5 Prijs & betaling 

 

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen van Tickets zijn inclusief btw en 

exclusief eventuele service- en/of administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

 

5.2 Betaling dient te geschieden gelijktijdig met de aankoop van een Ticket, op een 

door Stichting Heideweek Ede aan te geven wijze. 

 

Artikel 6 Tijdsloten 

 

6.1 Bezoeker wordt uitsluitend binnen zijn Tijdslot toegelaten tot het Evenement. 

Eventuele wachttijden dient Bezoeker zelf in te calculeren. 

 

6.2 Indien Bezoeker zijn Ticket niet binnen zijn Tijdslot heeft laten scannen, kan hem 

de toegang tot het Evenement worden ontzegd. Bezoeker maakt in dat geval 

geen aanspraak op schadevergoeding of restitutie van de kosten van het Ticket. 

 

6.3 Indien de (corona)maatregelen van overheidswege dusdanig wijzigen dat een 

Tijdslot niet meer nodig is, dan komt dit artikel te vervallen. 

 

6.4 Indien de (corona)maatregelen van overheidswege dusdanig wijzigen dat 

aanvullende of andere eisen aan de toegang moeten worden gesteld, dan zijn die 

aanvullende of andere eisen (ook) van toepassing. 

 

Artikel 7 Coronatoegangsbewijs 

 

7.1 Bezoeker wordt uitsluitend toegelaten tot het Evenement, indien hij beschikt over 

een geldig Coronatoegangsbewijs. 

 

7.2 De eventuele kosten van een Coronatoegangsbewijs komen voor rekening van 

Bezoeker. 
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7.3 Indien Bezoeker niet beschikt over een geldig Coronatoegangsbewijs, kan hem 

de toegang tot het Evenement worden ontzegd. Bezoeker maakt in dat geval 

geen aanspraak op schadevergoeding of restitutie van de kosten van het Ticket. 

 

7.4 Als geldig Coronatoegangsbewijs geldt uitsluitend een in de CoronaCheck-app 

opgenomen of via CoronaCheck.nl geprint bewijs van: 

 

a. een negatieve testuitslag die maximaal 40 uur oud is bij aanvang van het 

Evenement; 

b. volledige coronavaccinatie met een vaccin dat door het Europees Medicijn 

Agentschap is goedgekeurd; of 

c. herstel van corona minder dan zes maanden voor aanvang van het 

Evenement. 

 

7.5 Indien de (corona)maatregelen van overheidswege dusdanig wijzigen dat een 

Coronatoegangsbewijs niet meer nodig is, dan komt dit artikel te vervallen. 

 

7.6 Indien de (corona)maatregelen van overheidswege dusdanig wijzigen dat 

aanvullende of andere eisen aan de toegang moeten worden gesteld, dan zijn die 

aanvullende of andere eisen (ook) van toepassing. 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 

 

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met het in 

het kader van het Evenement verstrekte materiaal, rusten uitsluitend bij Stichting 

Heideweek Ede, bij de Artiest of bij derden. 

 

8.2 Het is Bezoeker niet toegestaan het hiervoor bedoelde materiaal op enigerlei 

wijze gehele of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n). 

 

8.3 De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidsmateriaal in het kader 

van het Evenement rusten uitsluitend bij Stichting Heideweek Ede, bij de Artiest 

of bij derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, 

waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker. 

 

8.4 Bezoeker erkent de in de vorige leden genoemde rechten en zal zich iedere vorm 

van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een 

onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 voor elke overtreding, vermeerderd 

met € 100,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht 

van de rechthebbende om de werkelijk geleden schade te verhalen op Bezoeker. 

 

Artikel 9 Overmacht 

 

9.1 Indien een Evenement moet worden stilgelegd, afgelast, gewijzigd of verplaatst 

als gevolg van een oorzaak die Stichting Heideweek Ede niet kan worden 
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toegerekend, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt 

overheidsmaatregelen, (gezondheids)crises, epidemieën, pandemieën, ziekten, 

extreme weersomstandigheden, wanprestatie van Artiesten, calamiteiten zoals 

brand, wateroverlast of stroomstoringen, kan Bezoeker geen aanspraak maken 

op (ongewijzigde) nakoming van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. 

 

9.2 In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van een 

Evenement vanwege een in lid 9.1 genoemde overmachtssituatie, is Bezoeker 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Restitutie van de kosten van het 

Ticket (exclusief eventuele service- en/of administratiekosten) vindt uitsluitend 

plaats, indien Stichting Heideweek Ede eerder dan 48 uur voor aanvang van het 

Evenement op de hoogte was van de overmachtssituatie, zodat zij daarop 

redelijkerwijs kon anticiperen. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Stichting Heideweek Ede 

 

10.1 Indien Stichting Heideweek Ede, met inachtneming van het in de wet, in de 

Overeenkomst en in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden bepaalde, jegens 

Bezoeker aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 

het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting Heideweek Ede in 

het voorkomend geval uitkeert. 

 

10.2 Stichting Heideweek Ede kan niet worden aangemerkt als Artiest en aanvaardt 

daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van 

een Evenement. 

 

10.3 Stichting Heideweek Ede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, 

beschadiging of diefstal van Tickets door welke oorzaak dan ook. 

 

10.4 Stichting Heideweek Ede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, 

beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van Bezoeker voor, 

tijdens of na een Evenement. 

 

Artikel 11 Tijdens een Evenement 

 

11.1 Bezoeker dient zich tijdens een Evenement in overeenstemming met de 

openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het 

bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. 

 

11.2 Bezoeker is verplicht de door de als zodanig kenbare medewerkers van Stichting 

Heideweek Ede, medewerkers van het Terrein, beveiligingspersoneel, politie 

en/of ander bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. 

 

11.3 Het is Bezoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting 

Heideweek Ede onder meer verboden: 
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a. aan derden op het Terrein goederen en schriftelijke informatie van welke aard 

dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 

b. (huis-)dieren op het Terrein mee te nemen; 

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties op het Terrein mee te nemen. 

 

11.4 Indien Bezoeker naar het redelijk oordeel van een medewerkers van Heideweek 

Ede 2021 op enigerlei wijze in strijd handelt met voornoemde normen, 

aanwijzingen of instructies, kan Bezoeker de verdere toegang tot het betreffende 

Evenement worden ontzegd. Bezoeker maakt in dat geval geen aanspraak op 

schadevergoeding of restitutie van de kosten van het Ticket. 

 

11.5 Stichting Heideweek Ede 2021 behoudt zich het recht voor van een Evenement 

waarbij Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. 

Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de 

gebruikmaking van zijn portret als onderdeel van de openbaarmaking van het 

betreffende Evenement. 

 

Artikel 12 Persoonsgegevens 

 

12.1 Gegevens met betrekking tot Bezoeker, waaronder naam, geboortedatum en 

adres van Bezoeker, die door Stichting Heideweek Ede worden geregistreerd in 

verband met de verstrekking van een Ticket, worden verwerkt conform de 

Privacyverklaring Stichting Heideweek Ede (www.heideweek.nl/privacy-policy).  

 

12.2 Bezoeker kan door medewerkers van Heideweek Ede 2021 bij de ingang van een 

Evenement worden gevraagd zich te identificeren. Indien Bezoeker geen 

identificatie kan laten zien, dan wel weigert deze te tonen, kan Bezoeker de 

toegang tot het Evenement worden ontzegd. Bezoeker maakt in dat geval geen 

aanspraak op schadevergoeding of restitutie van de kosten van het Ticket. 

 

Artikel 13 Slotbepalingen 

 

13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Stichting Heideweek Ede en Bezoeker is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de tussen Stichting Heideweek Ede en Bezoeker 

gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

de plaats waar Stichting Heideweek Ede is gevestigd, tenzij op grond van de wet 

een andere rechter bevoegd is. 

http://www.heideweek.nl/privacy-policy

