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Algemene Voorwaarden
Behorend bij Bake Out

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: het evenement Bake Out georganiseerd door de NBOV en Stichting
Ambachtelijke Bakkerij hierna te noemen organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan een evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het
evenement.
D. Organisator: NBOV en Stichting Ambachtelijke Bakkerij, beide te Gouda.

Artikel 2 Deelname
1. De deelnemer mag aan een evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, indien het entreegeld volledig is
voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2. Per onderneming (enkel bakkerijondernemingen, niet zijnde leveranciers of andere bakkerij
belanghebbende) mogen maximaal 10 kaarten afgenomen worden. Bestelde kaarten mogen
niet zonder toestemming worden overgedragen aan een andere organisatie. Voor grotere
ondernemingen kunnen meer kaarten worden aangevraagd. Het is aan de Organisatie deze
aanvraag al dan niet te honoreren.
3. Indien de deelnemer is verhinderd – ongeacht om welke reden – wordt het entreegeld niet
gerestitueerd.
4. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement
geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
5. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De organisator kan eveneens op grond
van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement te wijzigen.
In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
6. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten,
waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.
7. De organisatie behoudt zich het recht voor om de deelnemer na aanmelding te weigeren
zonder opgaaf van reden. In dat geval vindt restitutie van het eventueel betaalde entreegeld
plaats. De door de deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis- en verblijfkosten zullen
in dit geval niet worden vergoed.
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Artikel 3 Betaling
1. De betaling van het entreegeld geschiedt door middel van een factuur gestuurd door de
organisator. De organisator verplicht zich schriftelijk, dan wel per e-mail een
betalingsspecificatie aan de deelnemer toe te zenden.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever de wettelijke
(handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.
4. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of
surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van organisator op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot
betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade,
hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze
schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle
mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de
organisator voor schade van de deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting
van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de
verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg
van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de
deelname aan een evenement.
4. Partners van het evenement zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van enige
aansprakelijkheid.

Artikel 5 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, video’s, audio-opnames en ander beeld- en
geluidmateriaal in de breedste zin van het woord, waarop de deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.
Dit geldt voor alle opgegeven personen behorende bij deelnemer.
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Artikel 6 Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen
in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de
organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de
Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het
verzenden van informatie omtrent het evenement aan de deelnemer. Het is de deelnemer
te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben
tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van
persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal
stop zetten.
De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de
organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele (wedstrijd)resultaten,
bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

Artikel 7 Geschillen
Indien u klachten heeft, wordt u verzocht deze onverwijld en nooit later dan 30 dagen na de dag van
het evenement in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling genomen.

Gouda, 2019
Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging
Stichting Ambachtelijke Bakkerij
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