
 

   
    

   
   

   

   
Samen een Waanzinnige & Actieve Marsdijk Party 

 

Algemene voorwaarden SWAMP festival 

 

 Algemeen 

o Bezoekers in de ruimste zin van het woord dienen zich te alle tijden aan de 

(huis)regels van het SWAMP festival en instructie van de organisatie en 

bevoegde instantie te houden. Indien de organisatie dit redelijke wijs nodig acht 

ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival, of bij het niet naleven 

van de (huis)regels heeft zij het recht de bezoeker/deelnemer de (verdere) 

toegang tot het festival te ontzeggen en of van de locatie te verwijderen.  

o Het SWAMP festival heeft het recht om deelnemers te selecteren en te weigeren 

om zo’n divers mogelijk aanbod voor het festival te creëren. 

o Het is een buitenfestival, de organisatie van het SWAMP festival is niet 

verantwoordelijk voor de risico’s m.b.t. het weer. 

o Kom je met zwaar materiaal zorg dan zelf voor rijplaten zodat het veld niet 

beschadigd wordt.  

o Het is niet toegestaan om met motorvoertuigen het park op te rijden tijdens de 

op- en afbouw, tenzij anders overeengekomen met de organisatie. Aanrijdroutes 

volgen als de gehele programmering rond is.  

o Mocht door overmacht of omstandigheden buiten de schuld van de organisatie 

om (een onderdeel van) het festival niet doorgaan dan kan de organisatie op 

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  

o De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade en/of letsel 

veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.  

o De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel toegebracht door 

bezoeker of (andere) deelnemer. 

 

 Horeca 

o Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Jongeren 

onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als 

op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, 

winkelcentrum, stationshal of park.  

o De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke 

drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol. 

o Jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar. De 

verkoper van de alcoholhoudende drank is verantwoordelijk voor het niet 

verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.  

o Stichting S.W.A.M.P. Marsdijk te ASSEN zal zich houden aan de weten zal elke 

boete voortvloeiend uit de wet doorberekenen aan de verantwoordelijken 

(horecavoorzieningen) tijdens het festival. De horeca zal zorgen voor een 

verantwoordelijke verkoop van alcohol d.m.v. controle op leeftijd. 

o Het is van belang dat ondernemers temperatuurlijsten kunnen tonen bij een 

eventuele controle. U moet volgens HACCP-principes werken. Het niet volgen 

van de HACCP principes kan leiden tot het stopzetten van uw activiteit. 
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 Op- en afbouw  

SWAMP festival werkt met toegewezen plaatsen, voorkeuren kunnen ALLEEN bij opgave 

aangegeven worden. De Organisatie van het SWAMP festival houdt hier zoveel mogelijk 

rekening mee maar kan niet gehouden worden aan opgegeven wensen. 

 

o Je dient te zorgen voor een professionele presentatie. 

o Houd er rekening mee dat de bezoekers en je collega standhouders niet 

gehinderd mogen worden. Het is te alle tijden aan de organisatie voorbehouden 

hier terplekke richtlijnen voor aan te geven.  

o Opbouw is vanaf 9 uur, om 11:45 uur dient uw presentatie te zijn ingericht. 

o Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave en de betaling hiervan, u bent zelf 

verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers. Alleen 220 V is 

mogelijk, geen krachtstroom. 

o Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de SWAMP 

festival je plek te ontruimen, tenzij anders overeengekomen. In geval van 

extreem slecht weer zal de organisatie tijdig overgaan tot ontruiming. 

o Alle afval dient mee genomen te worden. De plek dient te worden achtergelaten, 

zoals je hem ook aantrof, schoon en leeg. 

o Uiterlijk een uur na afloop dient de plek leeg te zijn. 

 

 

 Betaling 
o Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn te vinden op onze site. De betaling dient 

bancair te worden voldaan op het rekeningnummer NL56 RABO 0314 9706 57 

t.n.v. SWAMP Marsdijk o.v.v. factuurnummer, voor de vastgestelde datum 

vermeld op de factuur. Indien de betaling niet is ontvangen binnen de gestelde 

betalingstermijn, vervalt de deelname. SWAMP festival is niet verplicht betaling 

te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij die op redelijke wijze 

verwacht kan worden. 
 

 Annulering 

o Annuleren dient schriftelijk, gedateerd en onder vermelding van factuurnummer 
en banknummer te gebeuren. Bij annulering tot 4 weken voor de festivaldatum 
wordt het gehele bedrag teruggeboekt, na die datum vervalt de restitutie. 

 

 Algemene voorwaarden 

o De organisatie heeft te alle tijden het recht om de algemene voorwaarden aan te 
passen, de meest recente versie is te lezen op onze site. 

 


