Algemene Voorwaarden TKD bezoek

Algemene voorwaarden voor het bezoeken van de TKD
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de TKD.
In deze voorwaarden wordt de bezoeker aan de TKD aangeduid als “bezoeker”, terwijl de organisatie
van de TKD wordt aangeduid als ‘TKD’.
De algemene voorwaarden van de TKD gelden voor alle bezoekers aan de TKD, zowel degene die
zich hebben ingeschreven via de website, of ter plaatse, als diegene die zonder inschrijving toch de
TKD bezoeken.
Artikel 2 Veiligheid
Alle bezoekers aan de TKD worden geacht de veiligheidsregels ter plaatse door of vanwege de TKD
bepaald, op te volgen en na te leven.
Tevens worden bezoekers geacht de instructies en aanwijzingen van de exposanten op hun kavels na
te leven.
Onder de 16 jaar alleen toegang onder begeleiding.
Honden zijn niet toegestaan.
Artikel 3 Alcohol
Het is de bezoeker te allen tijde verboden om zonder toestemming vooraf alcohol voor of tijdens het
TKD-bezoek te nuttigen.
Artikel 4 gebruik gegevens bezoekers
De bezoeker geeft de TKD het recht om zijn gegevens te gebruiken voor data verstrekking aan de
exposanten van de TKD. De exposanten gebruiken deze informatie uitsluitend voor het benaderen
van de bezoekers in relatie tot zijn TKD-bezoek.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
De TKD sluit elke vorm van aaansprakelijkheid jegens de bezoeker voor het bezoek aan de TKD, uit.
Artikel 6 Overmacht
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid
buiten de wil en het toedoen van de TKD, ten gevolge waarvan de nakoming van het bezoek aan de
TKD niet van de TKD kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook,
(milieu)rampen, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door de TKD ten
behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.
Overmacht geeft de TKD het recht hetzij het bezoek aan de TKD van bezoeker geheel of gedeeltelijk
te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
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