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ARTIKEL	  1	  –	  BEGRIPSBEPALING	  	  
	  
De	  in	  deze	  Algemene	  Bezoekersvoorwaarden	  gebruikte	  begrippen	  hebben	  de	  hierna	  volgende	  
betekenis,	  tenzij	  daarover	  andere	  schriftelijke	  afspraken	  zijn	  gemaakt.	  Begrippen	  in	  enkelvoud	  
omvatten	  eveneens	  het	  meervoud	  en	  omgekeerd	  voor	  zover	  de	  tekst	  zulks	  vereist.	  	  
	  
1.1	  Algemene	  Bezoekersvoorwaarden:	  deze	  Algemene	  Bezoekersvoorwaarden	  van	  toepassing	  
zijnde	  op	  SKEP	  Media	  Producties	  en	  door	  deze	  stichting	  georganiseerde	  Evenementen.	  
	  
1.2	  Bezoeker:	  de	  natuurlijke-‐	  of	  rechtspersoon	  die	  op	  de	  een	  of	  andere	  wijze,	  direct	  of	  indirect,	  
als	  bezoeker	  een	  overeenkomst	  met	  SKEP	  Media	  Producties,	  sluit	  ter	  zake	  het	  bijwonen	  van,	  
deelnemen	  aan	  of	  het	  anderszins	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  Evenement.	  Ook	  de	  natuurlijke-‐	  of	  
rechtspersoon	  die	  het	  Evenement	  bijwoont,	  zonder	  dat	  de	  betrokkene	  direct	  of	  indirect	  een	  
overeenkomst	  met	  SKEP	  Media	  Producties	  of	  een	  derde	  heeft	  gesloten	  wordt	  als	  Bezoeker	  
beschouwd.	  	  
	  
1.3	  Derden:	  de	  natuurlijke-‐	  of	  rechtspersonen	  die	  op	  de	  een	  of	  andere	  wijze,	  direct	  of	  indirect,	  
als	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  organisatie	  van	  het	  Evenement.	  
	  
	  
ARTIKEL	  2	  –	  TOEPASSELIJKHEID	  VAN	  DE	  VOORWAARDEN	  	  
	  
2.1	  Deze	  Algemene	  Bezoekersvoorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  iedere	  overeenkomst	  tussen	  
SKEP	  Media	  Producties	  en	  de	  Bezoekers	  van	  het	  Evenement,	  alsmede	  op	  iedere	  overeenkomst	  
tussen	  SKEP	  Media	  Producties	  en	  Derden.	  Deze	  voorwaarden	  hebben	  eveneens	  betrekking	  en	  
zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  (rechts)handelingen	  die	  ter	  uitvoering	  van	  de	  bedoelde	  overeenkomst	  
worden	  verricht.	  	  
	  
2.2	  SKEP	  Media	  Producties	  zal	  in	  redelijkheid	  al	  het	  mogelijke	  verrichten	  om	  het	  bezoek	  aan	  het	  
Evenement	  naar	  wens	  van	  de	  Bezoeker	  te	  laten	  verlopen.	  SKEP	  Media	  Producties	  verneemt	  graag	  
suggesties	  van	  de	  Bezoeker	  ter	  verbetering	  van	  de	  dienstverlening.	  De	  Bezoeker	  kan	  ter	  zake	  te	  
allen	  tijde	  contact	  opnemen	  met	  SKEP	  Media	  Producties.	  Mocht	  enige	  overlast	  of	  ongemak	  in	  
redelijkheid	  niet	  te	  vermijden	  zijn,	  dan	  biedt	  SKEP	  Media	  Producties	  hiervoor	  zijn	  
verontschuldigingen	  aan,	  doch	  is	  daarvoor	  niet	  aansprakelijk	  te	  stellen,	  tenzij	  de	  wet	  anders	  
bepaalt.	  	  
	  



ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  
	  
	  
	  

SKEP	  Media	  Producties	  |	  Bovendorpsstraat	  2	  |	  7038	  CJ	  Zeddam	  |	  0314	  64	  21	  09	  |	  info@skepmedia.nl	  
	  

ARTIKEL	  3	  –	  KAARTVERKOOP	  /	  AANBIEDINGEN	  /	  PRIJZEN	  	  
	  
3.1	  Alle	  door	  SKEP	  Media	  Producties	  dan	  wel	  door	  Derden	  gedane	  aanbiedingen,	  
(programma)aankondigingen,	  mededelingen	  of	  anderszins	  verschafte	  informatie	  en	  
prijsopgaven	  in	  relatie	  tot	  het	  Evenement,	  zijn	  vrijblijvend.	  Aan	  vorengaande	  mededelingen	  van	  
SKEP	  Media	  Producties	  kunnen	  in	  en	  buiten	  rechte	  nimmer	  rechten	  ontleend	  worden.	  SKEP	  
Media	  Producties	  aanvaardt	  geen	  aansprakelijkheid	  voor	  eventuele	  fouten	  in	  door	  SKEP	  Media	  
Producties	  en/of	  Derden	  en	  anderen	  aan	  de	  Bezoeker	  gedane	  aankondigingen,	  aanbiedingen,	  
mededelingen	  of	  anderszins	  verschafte	  informatie	  en	  prijsopgaven,	  dan	  wel	  voor	  fouten	  gemaakt	  
bij	  de	  (voor)verkoop	  van	  tickets	  door	  Derden,	  daaronder	  begrepen	  de	  zogenaamde	  
voorverkoopadressen.	  	  
	  
3.2	  Indien	  dit	  hem/haar	  wordt	  verzocht,	  is	  de	  Bezoeker	  te	  allen	  tijde	  verplicht	  zijn	  
toegangsbewijs	  en	  enige	  kaart	  die	  recht	  geeft	  op	  korting	  op	  dit	  toegangsbewijs	  aan	  als	  zodanig	  
kenbare	  functionarissen	  van	  SKEP	  Media	  Producties	  te	  tonen.	  Het	  toegangsbewijs	  dient	  in	  ieder	  
geval	  te	  worden	  getoond	  bij	  binnenkomst	  van	  de	  betreffende	  locatie.	  	  
	  
3.3	  De	  Bezoeker	  is	  niet	  gerechtigd	  tot	  verkrijging	  van	  restitutie	  door	  SKEP	  Media	  Producties	  van	  
de	  toegangsprijs	  of	  enige	  andere	  vergoeding	  (i)	  in	  geval	  van	  verlies	  of	  diefstal	  van	  zijn/haar	  
toegangsbewijs	  of	  (ii)	  in	  geval	  afdracht	  van	  de	  toegangsprijs	  door	  de	  Derden	  aan	  SKEP	  Media	  
Producties	  om	  redenen	  aan	  de	  zijde	  van	  Derden	  niet	  plaatsvindt,	  en	  of	  (iii)	  het	  Evenement	  tot	  
bijwoning	  waarvan	  het	  toegangsbewijs	  recht	  geeft	  door	  aan	  SKEP	  Media	  Producties	  niet	  
verwijtbare	  redenen	  geen	  doorgang	  vindt.	  Indien	  de	  Bezoeker	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  geen	  
gebruik	  maakt	  van	  het	  toegangsbewijs,	  komt	  dit	  voor	  zijn/haar	  eigen	  rekening.	  Een	  eenmaal	  
verkregen	  toegangsbewijs	  kan	  niet	  worden	  geruild.	  In	  deze	  gevallen	  vindt	  evenmin	  restitutie	  
door	  SKEP	  Media	  Producties	  van	  de	  toegangsprijs	  plaats.	  	  
	  
3.4	  Toegangsbewijzen	  blijven	  eigendom	  van	  SKEP	  Media	  Producties,	  ook	  nadat	  de	  Bezoeker	  de	  
toegangsprijs	  heeft	  voldaan.	  De	  Bezoeker	  kan	  de	  toegang	  worden	  ontzegd,	  wanneer	  zou	  blijken	  
dat	  het	  toegangsbewijs	  niet	  is	  verkregen	  van	  SKEP	  Media	  Producties	  of	  door	  SKEP	  Media	  
Producties	  daartoe	  aangewezen	  Derden.	  SKEP	  Media	  Producties	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  
toegangsbewijzen	  die	  door	  Derden	  en	  andere	  derden	  verkocht	  worden.	  Alleen	  de	  bij	  de	  door	  
SKEP	  Media	  Producties	  gekochte	  toegangsbewijzen	  voor	  het	  Evenement	  worden	  aanvaard.	  	  
	  
ARTIKEL	  4	  –	  VERBLIJF	  OP	  HET	  EVENEMENT	  
	  
4.1	  Gedurende	  zijn/haar	  verblijf	  op	  het	  Evenement	  dient	  de	  Bezoeker	  niet	  in	  strijd	  te	  handelen	  
met	  de	  openbare	  orde,	  de	  goede	  zeden	  en	  de	  met	  betrekking	  tot	  de	  aard	  van	  het	  bezochte	  
Evenement	  geldende	  regels	  van	  fatsoen.	  De	  Bezoeker	  is	  in	  dit	  verband	  tevens	  verplicht	  de	  door	  
de	  (als	  zodanig	  kenbare)	  functionarissen	  van	  SKEP	  Media	  Producties	  gegeven	  aanwijzingen	  en	  
instructies	  stipt	  op	  te	  volgen.	  Indien	  naar	  het	  redelijk	  oordeel	  van	  een	  functionaris	  van	  SKEP	  
Media	  Producties	  de	  Bezoeker	  op	  enigerlei	  wijze	  in	  strijd	  met	  deze	  normen,	  aanwijzingen	  of	  
instructies	  handelt,	  kan	  de	  Bezoeker	  voor	  het	  betreffende	  Evenement	  de	  verdere	  toegang	  tot	  het	  
Evenement	  worden	  ontzegd,	  zonder	  dat	  de	  Bezoeker	  enig	  recht	  op	  vergoeding	  van	  zijn/haar	  
toegangsbewijs	  geldend	  kan	  maken.	  	  
	  
ARTIKEL	  5	  -‐	  AANSPRAKELIJKHEID	  
	  

5.1	  Iedere	  aansprakelijkheid	  van	  SKEP	  Media	  Producties	  voor	  bedrijfsschade	  of	  andere	  indirecte	  
schade	  en/of	  gevolgschade,	  geleden	  door	  deelnemers,	  derden	  of	  bezoekers,	  door	  welke	  oorzaak	  
ook	  ontstaan,	  is	  uitdrukkelijk	  uitgesloten.	  

5.2	  Deelname	  aan	  de	  tijdens	  het	  evenement	  georganiseerde	  activiteiten	  geschiedt	  te	  allen	  tijde	  
geheel	  voor	  eigen	  rekening	  en	  eigen	  risico	  van	  de	  bezoeker.	  SKEP	  Media	  Producties	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  enige	  schade	  hierdoor	  geleden.	  
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ARTIKEL	  6	  –	  GESCHILLEN	  &	  TOEPASSELIJKHEID	  RECHT	  

	  

6.1	  Op	  alle	  overeenkomsten	  waarop	  deze	  voorwaarden	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  van	  toepassing	  zijn,	  
is	  het	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  	  

6.2	  Met	  inachtnemiing	  van	  de	  wettelijke	  bepalingen	  omtrent	  de	  absolute	  bevoegdheid,	  zullen	  alle	  
geschillen	  tussen	  Bezoeker	  en	  SKEP	  Media	  Producties	  worden	  beslist	  door	  de	  rechtsbank	  
Arnhem,	  danwel,	  zulks	  ter	  vrije	  keuze	  van	  SKEP	  Media	  Producties,	  de	  bevoegde	  rechter	  van	  de	  
woon-‐	  of	  vestigingsplaats	  van	  Bezoeker.	  

6.3	  Indien	  een	  van	  de	  bedingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  nietig	  wordt	  geoordeeld,	  heeft	  
het	  geen	  gevolg	  voor	  de	  geldigheid	  van	  de	  overige	  bepalingen	  van	  deze	  voorwaarden.	  

	  
	  

	  


