
Algemene voorwaarden
Stichting E.S.V.V Hajraa Buitentoernooi

De voorwaarden in dit document zijn van toepassing voor alle bezoekers op de camping-,
feest-, en wedstrijdterreinen van het Hajraa Buitentoernooi, hierna te noemen: de bezoeker.
De voorwaarden worden gehandhaafd door de organisatie van het Hajraa Buitentoernooi en
vrijwilligers van E.S.V.V. Hajraa - hierna te noemen: de organisatie - samen met
hulpverleners en beveiligingsmedewerkers.

1. Algemene regels

1.1. Gedurende het evenement volgt de bezoeker de aanwijzingen op van de
organisatie, hulpverleners en/of beveiligingsmedewerkers.

1.2. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie over
eventuele maatregelen.

1.3. De organisatie behoudt het recht om aanpassingen of toevoegingen toe te
passen aan de Algemene voorwaarden van het Hajraa Buitentoernooi.

1.4. Als de bezoeker nog geen 18 jaar oud is, dan is het verboden om alcohol te
drinken. Als de bezoeker meerderjarig is, dan is het verboden alcohol aan
minderjarigen door te spelen, direct of indirect.

1.5. De bezoeker moeten zich kunnen legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs.

1.6. Om deel te nemen aan de wedstrijden, moet de aanvoerder zich aanmelden
op de daarvoor aangewezen manier.

1.7. Bezoekers worden geacht geen afval achter te laten bij hun standplek bij het
verlaten van het evenement.

1.8. Het is verboden eigendommen van het Hajraa Buitentoernooi te verplaatsen
of mee te nemen buiten het festivalterrein.

1.9. Agressief en/of aanstotelijk gedrag, bedreigende en/of discriminerende
uitlatingen of seksuele intimidatie tegenover de organisatie, de hulpverleners
en beveiligingsmedewerkers en/of andere bezoekers wordt niet getolereerd.

1.10. Het meenemen van hard- en softdrugs door de bezoeker is verboden en zal
door de Hajraa Buitentoernooi organisatie in beslag genomen worden.

1.11. Het meenemen van alcoholhoudende dranken is:
1.11.1. Toegestaan op het campingterrein, mits dit niet in glas verpakt is.
1.11.2. Verboden op het feest- en wedstrijdterrein.

1.12. Roken en het gebruik of verhandelen van hard- en softdrugs is niet
toegestaan.

1.13. Open vuur, vuurwerk en gasflessen zijn voor de bezoeker niet toegestaan op
het terrein.

1.14. Glas is in geen enkele vorm toegestaan op het terrein en zal door de
organisatie in beslag genomen worden.

1.15. Wapens zijn ten strengste verboden.
1.16. Het beklimmen van podia, masten, hekken, barren, bomen, sanitair, e.d. is

ten strengste verboden.



1.17. Het is ten strengste verboden enige vorm van de menselijke behoefte te doen
buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Deze mogen gratis met
één persoon tegelijk betreden worden.

1.18. Het is niet toegestaan om eten op te kopen en door te verkopen aan andere
deelnemers. Als dit gebeurt kan dit worden ingenomen door de organisatie.

1.19. Bij overtreding van de in dit document genoemde voorwaarden kan de
bezoeker van het Hajraa Buitentoernooi verwijderd worden door de
organisatie en beveiligingsmedewerkers. Bij misdrijven wordt aangifte gedaan
bij de politie.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Het deelnemen aan het toernooi en aanwezig zijn op de camping-, feest-, en
wedstrijdterreinen is geheel op eigen risico van de bezoeker.

2.2. De organisatie van het Hajraa Buitentoernooi is niet aansprakelijk voor enig
letsel en/of (im)materiële schade van of door de bezoeker.

2.3. Bij beschadiging of diefstal van de eigendommen van het Hajraa
Buitentoernooi is de bezoeker aansprakelijk.

2.4. Bij overtreding van de algemene regels, staande in dit document, kan de
bezoeker nooit aanspraak maken op het Hajraa Buitentoernooi voor
schadevergoeding, ook als dit verband houdt met de inname en/of
vernietiging van niet toegestane goederen van de bezoeker.

2.5. Het dragen van gehoorbescherming is de verantwoordelijkheid van de
bezoeker. De geluidssterkte zal ten alle tijden niet de wettelijke norm
overschrijden.

3. Inschrijving

3.1. De aanvoerder van het team kan het gehele team inschrijven voor het
toernooi via het inschrijfformulier op de website van het Hajraa Buitentoernooi
(https://buto.hajraa.nl/).

3.2. Er is een minimum van 6 en een maximum van 18 spelers in een team.
3.3. Indien de aanvoerder van het team akkoord is met de algemene

voorwaarden, dan zijn alle spelers in het team akkoord met de algemene
voorwaarden van het Hajraa Buitentoernooi.

3.4. De aanvoerder van het team betaalt het inschrijfgeld aan het Hajraa
Buitentoernooi.

4. Annulering

4.1. De organisatie kan het evenement annuleren en/of verplaatsen naar een
andere datum als dit noodzakelijk is. Of dit noodzakelijk is wordt bepaald door
de organisatie.

4.2. Bij annulering van het Hajraa Buitentoernooi: het Hajraa Buitentoernooi
behoudt zich het recht om te bepalen wat er met het inschrijfgeld van de
bezoeker gebeurt, naar aanleiding van de gemaakte kosten.

https://buto.hajraa.nl/


4.3. Bij annulering door team: tot één maand vóór aanvang van het evenement
kunnen teams hun inschrijving annuleren en krijgen zij het geld teruggestort.
Binnen één maand voor aanvang van het evenement behoudt het Hajraa
Buitentoernooi zich het recht tot het volledige inschrijfgeld bij annulering door
het team.

4.4. Indien een team niet aanwezig mag zijn i.v.m. beperking op het aantal
toegelaten teams vanwege corona gerelateerde maatregelen, krijgen zij het
geld teruggestort.

4.5. Indien maatregelen zorgen voor een beperking op het aantal toegelaten
teams, bepaalt de organisatie welke teams welkom zijn op het toernooi.

5. Toegang

5.1. Het door de organisatie van het Hajraa Buitentoernooi verstrekte
toegangsbewijs moet ten alle tijden zichtbaar gedragen worden.

5.2. Elk toegangsbewijs wordt maximaal één keer aan één bezoeker uitgegeven
bij betreding van het terrein. Het uitgegeven toegangsbewijs geeft alleen
toegang aan de eerder genoemde bezoeker. Bij de ingangen van het feest-,
camping- en/of wedstrijdterrein kan de organisatie van het Hajraa
Buitentoernooi aanwezigheid van het toegangsbewijs van de bezoeker
controleren.

5.3. Bezoekers onder 18 jaar oud dragen een duidelijk te onderscheiden
toegangsbewijs ten opzichte van het toegangsbewijs gedragen door
meerderjarige bezoekers.

5.4. Bij binnenkomst controleert de organisatie van het Hajraa Buitentoernooi het
toegangsbewijs en het identiteitsbewijs van de bezoeker. Een geldig
toegangs- en identiteitsbewijs is een vereiste voor toegang tot het Hajraa
Buitentoernooi.

5.5. Bij binnenkomst wordt bagage gecontroleerd op bij sectie 1 genoemde
verboden middelen.

5.6. Door het camping-, feest-, of wedstrijdterrein te betreden ga je akkoord met
de gestelde regels in de algemene voorwaarden en de voorwaarden over
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.7. Het feest, gegeven op het feestterrein, is publiek toegankelijk voor
buitenstaanders, bij toegang wordt de leeftijd van de bezoeker gecontroleerd
en een toegangsbewijs uitgegeven.

6. Betaling tijdens het evenement

6.1. Eten, drinken en overige producten die op het Hajraa Buitentoernooi verkocht
worden, worden met consumptiemunten betaald. Deze munten kunnen
worden gekocht tijdens het evenement.

6.2. Consumptiemunten kunnen niet aan de organisatie van het Hajraa
Buitentoernooi worden terugverkocht.

6.3. Consumptiemunten zijn alleen bruikbaar in de editie waarin deze verkregen
zijn.



7. Overig
De organisatie mag deze voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst
wijzigen. Zij hebben als uitgangspunt om geen ingrijpende wijzigingen door te voeren
en zullen proberen alleen wijzigingen door te voeren als gevolg van o.a. wijzigingen
in de organisatie van het evenement of in de wet- en regelgeving. Zij zullen de
bezoeker informeren bij belangrijke wijzigingen. Voor vragen en/of opmerkingen over
de algemene voorwaarden is de organisatie te bereiken op buitentoernooi@hajraa.nl.

mailto:buitentoernooi@hajraa.nl

