
	  
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
In deze Algemene Voorwaarden slaan de termen "organisatie", "ons", 
"onze" of "wij" op "Dutch Open Dance" (een handelsnaam in eigendom 
van Danscentrum De Vos, geregistreerd onder KvK-nummer 34024233) 
en onder "Event" wordt het evenement “Dutch Open Dance Convention” 
verstaan.  
 
TICKETS 
 

• Tickets worden na aankoop niet terugbetaald. Indien een ticket 
wordt doorverkocht of overgedragen met winst of voor commerciële 
doeleinden door iemand anders dan de organisatie, dan zal de 
geldigheid komen te vervallen en de houder kan de toegang worden 
geweigerd of uit de zaal worden begeleid. 

• Tickets geven het recht om deel te nemen aan het genoemde 
evenement op de vermelde dag(en). 

• Het is de verantwoordelijkheid van de tickethouder om de ticket bij 
ontvangst te controleren, omdat fouten niet op een later tijdstip 
kunnen worden gecorrigeerd. 

 
TOELATING 
 

• Zonder ticket is toegang tot het evenement niet mogelijk. 
• De Organisatie behoudt zich het recht om de toegang te weigeren 

van een tickethouder die onder invloed is van alcohol en drugs, 
anderszins gevaarlijk is, ongepast gedrag vertoont of elk ander 
gedrag wat kans op schade, letsel, overlast of ergernis kan 
veroorzaken. Of wegens niet-naleving van een redelijk verzoek van 
de Organisatie. 

• Het is niet toegestaan om alcohol in de zaal mee te nemen. 
 
FILM & FOTOGRAFIE 
 

• Filmen en fotograferen kan door de Organisatie op enige tijd worden 
uitgevoerd en de tickethouder verleent toestemming om te worden 
opgenomen in dergelijke films en foto's, alsmede het gebruik, de 
reproductie, opslag, distributie en uitzending van deze items 
(inclusief eventuele kopieën) zonder dat hiervoor een betaling 
tegenover staat. 

• Het gebruik van fotocamera's en andere opname-apparatuur door 
de tickethouder voor commerciële doeleinden is verboden. 

 



	  
INHOUD 
 

• De organisator behoudt zich het recht voor om de inhoud en de 
timing van het evenement te wijzigen of enigszins af te wijken 
vanwege overmacht, zonder de verplichting om geld terug te geven 
of tickets om te ruilen. 

• Houd er rekening mee dat iedereen die deelneemt aan de 
danslessen doen dit op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid 
van de individuele deelnemer om een correcte warming-up te doen, 
geschikt schoeisel en kleding te dragen en de Organisatie te 
informeren over eventuele relevante gezondheidsproblemen of 
verwondingen voordat de workshop begint.  

• Noch de Organisatie, noch de locatie is verantwoordelijk voor enig 
verlies, schade, dood of letsel, tenzij de desbetreffende partij haar 
wettelijke verplichtingen heeft geschonden; en deze schade hiervan 
een directe en redelijkerwijs te verwachten gevolg is. Voor alle 
duidelijkheid, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor de daden 
van een derde partij inclusief ,maar niet beperkt tot, de exposanten. 

 
DETAILHANDEL 
 

• De verkoop van artikelen en/of diensten in de gangen of ergens op 
het terrein van de locatie is ten strengste verboden, tenzij met 
schriftelijke toestemming van de organisatoren. Dit geldt ook voor 
de distributie van flyers & folders. De Organisatie behoudt zich het 
recht om dergelijke voorwerpen in beslag te nemen bij overtreding 
van deze bepaling. 

 
RECHT 
 

• De tickethouder is niet uitsluitend gebonden aan deze voorwaarden, 
maar ook onderworpen aan de regels en voorschriften van de 
locatie, tenzij anders aangegeven door de locatie en, indien van 
toepassing, de Organisatie. 

• Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene 
Voorwaarden en de rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd 
bij geschillen.  


