
---ENGLISH BELOW--- 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOEPASSELIJKHEID 

De algemene voorwaarden uiteengezet in dit document zijn van toepassing op 

het VSV Eerstejaarsweekend 2017 (in het vervolg te noemen 'het evenement'). De overeenkomst die 

met het accepteren van deze voorwaarden wordt gesloten geldt tussen degene die het ticket bestelt 

(in het vervolg te noemen 'de deelnemer') en de organisatie van het VSV Eerstejaarsweekend 2017 

(in het vervolg te noemen 'de organisatie'). 

 

ARTIKEL 1: HET INSCHRIJFPROCES 

1.1 De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van het inschrijfformulier. 

Onenigheden resulterende uit een onjuiste invulling van het formulier zullen te allen tijde in het 

voordeel van de organisatie beslist worden. 

1.2 Individuen kunnen zich alleen inschrijven wanneer zij het komende collegejaar (2017-2018) 

student zullen zijn aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische 

Universiteit Delft. 

1.3 Gegevens die de deelnemer verstrekt tijdens het inschrijfproces zullen niet worden verstrekt aan 

derden en zullen uitsluitend worden gebruikt door de organisatie van dit evenement. 

 

ARTIKEL 2: BETALING 

2.1 Een ieder die aan het evenement deel wenst te nemen dient voor aanvang van het evenement de 

volledige kostprijs te hebben voldaan middels een elektronische betaling via de website van de 

organisatie. 

 

 

 

 

 

 



ARTIKEL 3: TOEGANGSBEWIJZEN 

3.1 Verkregen toegangsbewijzen mogen onder geen enkel beding doorverkocht worden aan derden. 

3.2 Het in het bezit hebben van een toegangsbewijs op naam van desbetreffende deelnemer 

garandeert toegang tot het evenement, mits aan alle bepalingen in dit document is voldaan door de 

deelnemer. 

3.3 Bij aanvang van het evenement is de deelnemer verplicht zijn of haar toegangsbewijs en een 

geldige vorm van identificatie te presenteren aan de organisatie. 

3.4 In het geval de deelnemer zijn of haar ticket verliest komen eventuele extra kosten voor rekening 

van de deelnemer. 

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID 

4.1 Deelname aan het evenement is strikt op eigen risico. 

4.2 De organisatie houdt zich in geen enkele mate aansprakelijk voor fysiek leed of materiële schade 

opgelopen tijdens het evenement. 

 

ARTIKEL 5: VERBODEN SUBSTANTIES 

5.1 Voor alle deelnemers geldt dat het verboden is alcohol of andere verdovende middelen mee te 

nemen naar het evenement. Ook is het de deelnemer verboden (vuur)wapens in het bezit te hebben 

tijdens het evenement. 

5.2 Volgens de Nederlandse wet minderjarige deelnemers (deelnemers onder de 18 jaar), is het niet 

toegestaan om alcoholische consumpties te nuttigen tijdens het evenement. 

5.3 Het doorgeven van alcoholische dranken door meerderjarige deelnemers (deelnemers van 18 

jaar of ouder) aan minderjarige deelnemers is niet toegestaan. Het negeren van deze regel kan leiden 

tot uitsluiting van verdere deelname als beschreven in artikel 6. 

 

ARTIKEL 6: GEDRAG VAN DEELNEMERS 

6.1 Gedurende het gehele evenement dient de deelnemer instructies komende van de organisatie 

direct op te volgen. 

6.2 Instructies van aanwezig terreinpersoneel dienen eveneens opgevolgd te worden door de 

deelnemers. 

6.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te verwijderen van het evenement 

indien zij instructies niet opvolgen en de organisatie het redelijkerwijs nodig acht voor de orde op 



terrein om de betreffende deelnemer van het terrein te verwijderen. De deelnemer heeft in een 

dergelijk geval geen enkel recht op enige vorm van restitutie van het inschrijfgeld. 

 

ARTIKEL 7: UITSCHRIJVING 

7.1 Indien een deelnemer zich uitschrijft voor het evenement komen de extra administratieve kosten 

daarvoor geheel voor rekening van de deelnemer. Het betaalde bedrag voor het ticket zelf zal door 

de organisatie worden teruggestort. 

 

7.2 De extra administratieve kosten voor het uitschrijven bedragen 1 euro. 

 

ARTIKEL 8: ALGEMEEN 

8.1 Op alle bepalingen vermeld in dit document is het Nederlandse recht van toepassing.  



GENERAL TERMS AND CONDITIONS VSV FRESHMEN WEEKEND 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPLICABILITY 

The general terms and conditions outlined in this document apply to the VSV Freshmen Weekend 

2017 (the event). The agreement that is formed by accepting these terms, is formed between the 

person ordering the ticket (the participant) and the organization of the VSV Freshmen Weekend 2017 

(the organization). 

 

ARTICLE 1: THE REGISTRATION PROCESS 

1.1 The participant is responsible for correctly filling out the application form. Disputes resulting from 

an incorrect completion of the application form will always be decided in favour of the organization. 

1.2 People can only register for the event in case the will be a student at the faculty of Aerospace 

Engineering of the University of Technology in Delft in the upcoming academic year (2017-2018). 

1.3 Personal information submitted by the participant during the application process will not be 

made available to third parties. Data submitted by the participant will only be used for this event. 

 

ARTICLE 2: PAYMENT 

2.1 Everyone wishing to participate in the event is required to pay the full price of the ticket online 

before the start of the event. 

 

ARTICLE 3: TICKETS 

3.1 The ticket obtained by the participant may never be sold to third parties. 

3.2 Being in the possession of a valid ticket in name of the participant guarantees the admittance to 

the event, providing all of the conditions stated in this document are met by the participant. 

3.3 At the beginning of the event, the participant is required to produce a ticket in his or her name 

and a valid form of identification. 

3.4 In case the participant loses his or her ticket, possible extra costs that have to be made in order 

to replace the lost ticket will have to be paid by the participant. 

 

ARTICLE 4: LIABILITY 

4.1 Participating in the event is at own risk. 



4.2 The organization is in no way responsible for any physical harm or material damages incurred 

during the event. 

 

ARTICLE 5: FORBIDDEN SUBSTANCES 

5.1 All participants are forbidden to take alcohol or other drugs to the event. Also forbidden is the 

possession of (fire)arms during the entire course of the event. 

5.2 Under Dutch law underage participants (meaning participants under the age of 18), it is not 

allowed to consume any alcoholic beverages during the event. 

5.3 Passing on alcoholic beverages to underage participants by participants over the age of 18 is 

strictly forbidden. Ignoring this rule can lead to exclusion of further participation as described in 

article 6. 

 

ARTICLE 6: BEHAVIOR OF THE PARTICIPANTS 

6.1 During the entire event, participants directly have to follow instructions given to them by the 

organization. 

6.2 Instructions from the personnel present on the grounds where the event takes place are to be 

followed by the participants as well. 

6.3 The organization reserves the right to remove participants from the event in case they fail to 

follow instructions given to them by the organization and, in the eyes of the organization, it is vital 

for retaining good order during the event. In such an event, the participant is not entitled to 

restitution of the subscription fee paid upon purchase of the ticket. 

 

ARTICLE 7: DEREGISTRATION 

7.1 In case the participant deregisters for the event, the extra administrative costs will have to be 

paid by the participant. However, the organization will take care of a full refund of the basic ticket 

price. 

7.2 The extra administrative costs for the refund of a ticket is 1 euro. 

 

ARTICLE 8: GENERAL REMARKS 

8.1 All terms in this document are subject to Dutch legislation. 


