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ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds de A.R.S.R. Skadi in de vorm van  
KNSRBeach commissie, een dochter-/zusteronderneming van dan wel een samenwerkingsverband tussen haar 
met derden, hierna allen tezamen te noemen: ‘KNSRBeach’, en anderzijds een persoon die een evenement van 
KNSRBeach (hierna het ‘Evenement’) wenst te bezoeken en hiertoe een toegangsbewijs heeft gekocht (hierna de 
‘Bezoeker’) waarop KNSRBeach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en Bezoeker door koop van 
een toegangsbewijs deze voorwaarden expliciet heeft aanvaard.  
 
2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen verkregen bij derden 
(bijv. agenten, websites van geautoriseerde partijen e.d.) die daartoe door KNSRBeach zijn ingeschakeld dan wel 
aangewezen. Welke partijen dit zijn wordt door KNSRBeach bekend gemaakt op dan wel via haar website 
alsmede op dan wel via de website van het Evenement.  
 
3.  Onder Evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door KNSRBeach georganiseerde 
(dance) feesten/festivals of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.  
 
4.  Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de 
feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van 
het complex, waar het Evenement plaatsvindt.  
 
5.  Indien er één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. KNSRbeach en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  
 
6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
 
7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 
dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
 
8.  Indien KNSRBeach niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KNSRBeach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 
ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN 

1.  De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen KNSRBeach en de Bezoeker komt tot 
stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij KNSRBeach dan wel een 
door KNSRBeach ingeschakelde derde partij bestelt/koopt.  
 
2.  Op deze overeenkomst tot koop van een toegangsbewijs alsmede het bezoeken van het Evenement zijn 
deze algemene voorwaarden alsmede de huisregels welke bekend zijn gemaakt op de website van het betreffende 
Evenement, website van de Evenements-locatie dan wel op de website van KNSRBeach, van toepassing (het 
‘huisreglement’). De overeenkomst inzake het bezoeken van het Evenement tussen KNSRBeach en de Bezoeker, 
kan niet worden ontbonden danwel worden gewijzigd door de Bezoeker. 
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3.  KNSRBeach behoudt zich te allen tijde het recht om bestellingen van toegangsbewijzen te weigeren.  
 
4.  Het originele toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Verlies, 
beschadiging, diefstal of misbruik van het toegangsbewijs komt vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan 
de Bezoeker ter beschikking is gesteld, voor rekening en risico van de Bezoeker.  
 
5.  Alleen aanschaf bij de door KNSRBeach ingeschakelde derden of bij KNSRBeach garandeert de 
geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. 
 
ARTIKEL 3. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE BEZOEKER  

1.  De Bezoeker is verplicht zich tijdens het bezoeken van het Evenement te houden aan het Huisregelement 
zoals opgesteld door KNSRBeach als ook de Evenements-locatie.  
 
2.  De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang 
als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De 
Bezoeker is op ieder moment en op ieder verzoek verplicht om aan medewerkers van KNSRBeach dan wel 
medewerkers van door deze ingeschakelde derden, zoals ordepersoneel en beveiligers, zijn toegangsbewijs te 
tonen.  
 
3.  De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement als bij 
bestellen/kopen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om KNSRBeach onder meer 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.  
 
4.  De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van KNSRBeach, door 
haar ingeschakelde derden, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het 
ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.  
 
5.  De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet 
wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.), bij overtreding hiervan zal KNSRBeach 
de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren, onverminderd het recht van KNSRBeach om de 
hieruit ontstane schade op de Bezoeker te verhalen.  
 
6.  In situaties waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist KNSRBeach over mogelijk te nemen 
maatregelen. De beslissing van KNSRBeach hieromtrent is bindend. 
 
ARTIKEL 4. RECHTEN VAN KNSRBEACH  

 
1.  Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene 
voorwaarden en/of het Huisreglement is KNSRBeach gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de 
Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie 
van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan KNSRBeach, al dan niet 
via een (voor)verkoopadres heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht 
op restitutie of compensatie anderszins.  
 
2.  KNSRBeach behoudt zich te allen tijde het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het 
Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien KNSRBeach dit 
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. 
 
ARTIKEL 5. OVERMACHT  

1.  In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte 
en/of afzegging van de artiest(en), aanwijzingen van de overheid, stakingen, brand, slechte 
weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft KNSRBeach het recht het Evenement te verschuiven naar een 
latere datum of het Evenement in zijn geheel te annuleren.  
 
2.  Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door KNSRBeach wordt geannuleerd 
voordat het is aangevangen, zal KNSRBeach uitsluitend een Bezoeker in bezit van een origineel betalingsbewijs 
verkregen van een door KNSRBeach erkend verkooppunt voor een toegangsbewijs voor een Evenement een 
redelijke vergoeding geven, welke nooit meer in waarde kan bedragen dan de prijs welke staat vermeld op zowel 



 

 

3 

het betalingsbewijs als het toegangsbewijs. Kosten gemaakt door KNSRBeach voor het Evenement die niet 
herroepbaar zijn kunnen worden ingehouden op deze vergoeding.  
 
3.  Indien een artiest als gevolg van of in verband met overmacht niet aanwezig kan zijn op een Evenement, 
en de volledige duur van het Evenement onveranderd blijft, wordt er door KNSRBeach geen vergoeding gegeven 
aan de Bezoeker. KNSRBeach zorgt in dit geval voor een vervangende artiest.  
 
4.  Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door KNSRBeach wordt verschoven 
naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal 
plaatsvinden. Indien dit het geval is, zal dit via de website van KNSRBeach bekend worden gemaakt. De Bezoeker 
kan in dat geval geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat door KNSRBeach 
wordt georganiseerd, zoals genoemd onder 4.  
 
5.  Een beroep op hetgeen in dit artikel staat vermeld dient binnen zeven (7) dagen na de originele datum 
van het Evenement schriftelijk bij KNSRBeach te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en 
het originele betalingsbewijs).  
 
ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID KNSRBEACH 

1.  KNSRBeach is nimmer aansprakelijk voor schade van de Bezoeker door het bezoeken van het 
Evenement tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld van KNSRBeach. In dat geval is aansprakelijkheid 
van KNSRBeach beperkt voor directe schade die de Bezoeker lijdt, waartegen KNSRBeach verzekerd is en die 
door de verzekeraar daadwerkelijk wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) Gevolgschade; 
b) Immateriële schade; c) Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door KNSRBeach 
ingeschakelde derden en hulppersonen van KNSRBeach. 
 
2.  Claims jegens KNSRBeach dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden 
schriftelijk bij KNSRBeach te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele 
betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.  
 
3.  Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, 
geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat KNSRBeach geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, 
gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.  
 
4.  KNSRBeach zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde 
tijdsschema 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. Aanvangs- en beëindigingstijden zoals 
vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen / uitlopen. De Bezoeker is gehouden om 
regelmatig te controleren op de website van KNSRBeach of de aanvangstijd ongewijzigd is.  
 
5.  KNSRBeach is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma 
van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. KNSRBeach is evenmin 
aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement. 
 
6.  KNSRBeach is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of 
beschadiging van goederen dan wel van het toegangsbewijs. 
 
ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KNSRBeach partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
 
2.  Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 
een geschil in onderling overleg te beslechten. 


