Algemene voorwaarden GT Events – consumenten
Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door GT Events, gevestigd te
(Stationsplein 4H-109, 3331 LL) Zwijndrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 52501639. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, gevestigd te
Woerden. Hierna te noemen GT Events.
Artikel 1: Definities
1.1. Aanvangsdatum: de dag waarop het door GT Events georganiseerde Evenement plaatsvindt;
1.2. Bestelling: een door Bezoeker geplaatste order in de Ticketshop. Bestelling is, na het ontvangen van de
betaling hiervan, bindend.
1.3. Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst
met GT Events sluit ter zake van het bijwonen van een door GT Events te organiseren Evenement,
althans iedere natuurlijke persoon die zich op Locatie bevindt.
1.4. Deelname overeenkomst: de overeenkomst tussen GT Events en Bezoeker ter zake van de deelname
aan een Evenement, inclusief deze Deelnamevoorwaarden;
1.5. Deelnamekosten: alle door de Bezoeker aan GT Events in verband met deelname aan het Evenement
verschuldigde kosten, bestaande uit de kosten voor Entreebewijzen, Inschrijvingen en de, in verband met
eventueel overig afgenomen producten en/of diensten, verschuldigde kosten;
1.6. Deelnamevoorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
1.7. Entreebewijs: het door GT Events of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte
toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door GT Events georganiseerd evenement;
1.8. Evenement: een door GT Events (mede) georganiseerd evenement, beurs of ander evenement dat open
staat voor bezoek door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, deelnemers en/of door bezoekers;
1.9. Factuur: opgave ter betaling van de door Bezoeker aangevraagde Producten;
1.10. GT Events: evenementenbureau, gevestigd te Zwijndrecht en geregistreerd in het Handelsregister onder
nummer 52501639.
1.11. Huisregels: door GT Events opgestelde regels waar Bezoeker zich ten alle tijden aan dient te houden,
wanneer Bezoeker op de Locatie van het betreffende Evenement aanwezig is.
1.12. Inschrijving: een door de Bezoeker aan GT Events verstuurde e-mail of andere vorm van digitale en/of
mondelinge toezegging, met daarin de aanvraag voor een Paddockkaart;
1.13. Locatie: De Locatie waar het Evenement plaatsvindt;
1.14. Locatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Locatie aan GT Events heeft verhuurd ten
behoeve van een Evenement;
1.15. Producten: de goederen die door de Bezoeker met betrekking tot het Evenement worden aangeschaft
en/of de diensten die door de Bezoeker worden aanschaft ter zake waarvan hij aan het Evenement
deelneemt;
1.16. Paddockkaart: entreebewijs voor het deelnemende voertuig van Bezoeker, welke voorafgaand aan
Evenement door middel van een e-mail kan worden aangevraagd.
1.17. Standhouder: een bedrijfsmatige deelnemer welke een ruimte op het Evenement boekt, ten behoeve van
de promotie van zijn/haar bedrijf danwel ten behoeve van de verkoop van de door hem/haar aangeboden
goederen
1.18. Ticketshop: de online mogelijkheid voor de aanschaf van entreebewijzen.

Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op en vormen een onlosmakelijk geheel met alle door GT Events
georganiseerde Evenementen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en heeft betrekking op, maar is niet beperkt
tot, alle (particuliere) bezoekers van het evenement;
2.2. Afwijkingen zijn alleen geldig, indien zij schriftelijk en voorafgaand aan het betreffende Evenement tussen beide
partijen zijn overeengekomen;
2.3. Mocht één of meerdere bepalingen ongeldig of nietig worden verklaard laat dit de geldigheid en de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.4. Indien GT Events niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GT Events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5.

2.6.

Alle door GT Events, dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma)
aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. GT Events
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door GT Events en door derden aan Bezoeker
gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan
wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen
voorverkoopadressen.
Bezoekere die het bepaalde in deze Deelnamevoorwaarden overtreden kan toegang tot het Evenement worden
geweigerd, danwel deze Bezoekers kunnen door GT Events van Locatie worden verwijderd, zonder dat GT
Events gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van Entreebewijs. Voor alle, door GT Events ten
gevolge van het overtreden van het in deze Deelnamevoorwaarden gestelde, geleden schade zal Bezoeker
aansprakelijk zijn.

Artikel 3: Entreebewijzen
3.1. Alle in het verkeer aanwezige Entreebewijzen zijn en blijven ten alle tijden eigendom van GT Events.
3.2. Uitsluitend Entreebewijzen die bij GT Events zijn aangeschaft of bij door GT Events ingeschakelde of erkende
voorverkoopbureaus worden door GT Events als geldig erkend.
3.3. Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door GT Events teruggenomen en kunnen niet worden geruild
tegen Entreebewijzen voor een ander door GT Events georganiseerd Evenement. Evenmin vindt restitutie van
het aankoopbedrag of overige kosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.
3.4. Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te
verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
3.5. De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het
gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan GT Events, of door haar ingeschakelde derden,
te tonen.
Artikel 4: Toegang, verblijf en veiligheid
4.1. Toegang tot het Evenement geschiedt uitsluitend na het tonen van een geldig Entreebewijs zoals omschreven
in artikel 3, danwel een vermelding op de door GT Events opgestelde lijst met vrije toegang;
4.2. GT Events is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door
Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken;
4.3. Indien GT Events dit verzoekt, is GT Events gerechtigd Bezoeker zich te laten legitimeren middels het tonen
van een geldig legitimatiebewijs;
4.4. Gedurende het verblijf van Bezoeker op Locatie, ten tijde van het betreffende Evenement, dient Bezoeker zich
te gedragen in overeenstemming met de op Locatie en door GT Events opgestelde normen wat betreft
openbare orde, goede zeden en fatsoen. Onder deze bepaling worden tevens de door GT Events opgestelde
Huisregels van het Evenement verstaan, welke ten alle tijden kunnen worden geraadpleegd op de website van
het betreffende Evenement, alsmede aan de entree van het Evenement;
4.5. Bezoeker is verplicht aanwijzingen en instructies van GT Events ten alle tijden op te volgen;
4.6. GT Events is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot Locatie te weigeren of van
Locatie te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van
dit artikel danwel indien GT Events dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens
het betreffende Evenement. Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van
het Entreebewijs.
4.7. Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard) drugs, alcoholhoudende dranken, glaswerk, vuurwerk,
(vuur) wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar danwel bij zich te dragen op Locatie, op
straffe van inbeslagname zonder teruggave;
4.8. Indien bij Bezoeker een van de in vorige lid vermelde items worden aangetroffen, is GT Events bevoegd politie
en/of beveiliging in te schakelen;
4.9. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze Deelnamevoorwaarden overtreden danwel aan enige
bepaling medewerking weigeren, kan toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel deze Bezoekers
kunnen door GT Events van de Locatie worden verwijderd, zonder dat GT Events gehouden is aan restitutie
van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door GT Events ten gevolge van het overtreden van het
in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.
Artikel 5: Deelnameovereenkomst

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

GT Events is nimmer verplicht tot het accepteren van een Inschrijving. Mocht een Inschrijving niet worden
geaccepteerd, kan de Bezoeker geen aanspraak maken op enige geleden schade. Eventueel reeds gemaakte
kosten kunnen niet op GT Events worden verhaald;
GT Events behoudt zich het recht voor om Inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen;
Acceptatie van een Inschrijving door GT Events geschiedt door middel van een schriftelijke bevestiging van
deelname door GT Events of verzending van een Paddockkaart aan Bezoeker;
Na Inschrijving is een Bezoeker gerechtigd deel te nemen aan het Evenement. De Bezoeker is volledig
verantwoordelijk voor volledige en correcte nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de
Deelnameovereenkomst en deze Algemene voorwaarden;
Het ontbinden, beëindigen of annuleren van een Inschrijving is bepaald in artikel 6;
Het is de Bezoeker niet toegestaan de gereserveerde ruimte zonder schriftelijke toestemming van GT Events te
gebruiken ten behoeve van promotie van een bedrijf en/of bedrijfsmatig in te zetten;
De gegevens van de Bezoeker zijn eigendom van GT Events en kunnen door haar onbeperkt worden gebruikt.
Voor zover het daarbij gaat om persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP) zal GT Events er voor zorgen dat dit gebruik in overeenstemming met de WBP is;

Artikel 6: Rechten en registratie
6.1. Alle beeld, data, logo’s en merkrechten rond om het Evenement zijn eigendom van GT Events;
6.2. Bezoekers kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maken van de logo’s en/of
merknaam van het door GT Events georganiseerde Evenement voor promotionele doeleinden;
6.3. Door de toezending van foto’s vrijwaart de zender GT Events uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden, die
deze derden in verband met de gezonden foto’s mochten hebben. GT Events is hierdoor niet aansprakelijk voor
enige geleden schade die de auteursrechthebbende stelt te lijden doordat de GT Events de foto’s op haar
website heeft geplaatst. De zender van de foto(‘s) blijft te allen tijde aansprakelijk voor voldoening van
geldsommen die mede in verband met het gebruik door GT Events van de foto(‘s), zoals maar niet beperkt tot
plaatsing op haar website, aan GT Events door derden (zoals bijvoorbeeld de auteursrechthebbende) in
rekening worden gebracht. GT Events zal deze bedragen niet betalen en deze derden direct doorverwijzen naar
de zender van de foto’s. Voorts zal GT Events de betreffende foto’s binnen 3 werkdagen na overleg van de
originele beeldmateriaal van haar website verwijderen. GT Events is niet aansprakelijk voor enige schade die
de zender stelt te hebben als gevolg van het verwijderen van de foto’s door GT Events.
6.4. Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en/of ander door GT Events
geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan
GT Events toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten,
auteursrechten en handelsnaamrechten.
6.5. GT Events is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op foto’s en/of overige beeldmateriaal
te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken, alsmede
derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging.
Artikel 7: Bestelling, Facturering & betalingsvoorwaarden
7.1. De Bezoeker is ten alle tijden jegens GT Events aansprakelijk voor correcte en volledige betaling van de door
GT Events in rekening gebrachte Deelnamekosten, ook indien deze kosten zijn gemaakt in opdracht van
derden, handelend in naam van de Bezoeker;
7.2. Na ontvangst van een Inschrijving c.q. Bestelling ontvangt de Bezoeker een factuur van GT Events. Betaling
van de Deelnamekosten dienen te geschieden zoals deze op de Offerte alsmede de Factuur zijn
overeengekomen.
7.3. Een door Bezoeker geplaatste Bestelling en/of aangevraagde Deelname overeenkomst, kan, na het voldoen
van de betaling hiervan, niet ongedaan worden gemaakt. Zie artikel 3 Deelname overeenkomst.
Artikel 8: (Schade)Claims
8.1. Schade toegebracht tussen bezoekers onderling, dient ook onderling te worden geregeld. In geval van schade
aan auto's, dient er onderling gebruik te worden gemaakt van het standaard schade aangifteformulier dat
iedereen in de auto dient te hebben;
8.2. Indien eigendommen van GT Events of het evenemententerrein (ten nadele van Locatie) zijn beschadigt of
vernielingen hieraan zijn toegebracht, dient de ontstane schade contant (en ter plaatse) te worden afgerekend
met GT Events of verhuurder van de Locatie ter plaatse;

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Schade aan deelnemende voertuigen veroorzaakt door GT Events van het evenement, kan uitsluitend tijdens
het evenement worden gemeld. De schade dient overlegd te worden met B.R. (Brian) Klifman, zodat deze
gezamenlijk beoordeeld kan worden;
Het indienen van een schadeclaim na afloop van het evenement, is niet mogelijk. Dit geldt tevens voor het
schriftelijk indienen van een niet-gemelde schadeclaim;
GT Events is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade die ontstaan is door weersinvloeden ten tijde
van het Evenement. Restitutie van Deelnamekosten en/of een ingediende schadeclaim zal op grond van deze
argumentatie dan ook niet plaatsvinden;
Annulering van het betreffende Evenement door GT Events geeft de Bezoeker geen aanspraak op vergoeding
van gemaakte kosten of geleden schade.

Artikel 9: Data, tijden en Locatie
9.1. De datum, (openings-, opbouw-, afbouw-) tijden en Locatie waar het Evenement plaats vindt wordt bepaald
door GT Events;
9.2. De door GT Events gecommuniceerde (openings)tijden waarop het evenement plaatsvindt, kunnen afwijken
van de daadwerkelijke tijden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleent.
Artikel 10: Locatie indeling
10.1. Voorafgaand aan het Evenement zal de Bezoeker indien aangemeld met een groep, een toegewezen ruimte op
de plattegrond ingedeeld krijgen, dan wel (indien het een individuele aanmelding betreft) een plaats kunnen
reserveren op de Locatie. Tijdens het indelen van de vastgestelde ruimte zal GT Events zoveel mogelijk
rekening houden met de voorkeur en wensen van de Bezoeker, echter blijven dit voorkeuren en is GT Events
niet verplicht deze voorkeuren te honoreren.
10.2. GT Events behoudt zich ten alle tijden het recht om de plattegrond voorafgaand aan het Evenement aan te
passen, indien deze aanpassing noodzakelijk geacht wordt voor het verloop van het Evenement.
10.3. GT Events zal haar best doen alle vooraf gereserveerde plaatsen tot omstreeks 9.30 uur vast te houden voor
de betreffende Bezoeker, echter blijft dit een vrijblijvende service en kan GT Events hier geen beloftes in doen.
Artikel 11: (Voertuig)Stalling
11.1. Bezoekers kunnen, uitsluitend in overleg met GT Events, een deelnemend voertuig tijdelijk onderbrengen
op Locatie, in de periode voorafgaan en/of na het betreffende Evenement. Voertuigen kunnen gebracht
worden tijdens de opbouw periode van het Evenement op de door GT Events aangewezen Locatie. De
Bezoeker dient hierbij strikt de aanwijzingen van GT Events op te volgen;
11.2. GT Events is niet verantwoordelijk voor transport en opslag van goederen. De aanwezigheid van deze
goederen en/of voertuigen is geheel voor eigen risico van de Bezoeker. GT Events is dan ook niet
aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies etc. Eventueel geleden schade kan dan ook niet op GT
Events worden verhaald.
Artikel 12: Catering
12.1 De catering van het Evenement is exclusief voorbehouden aan de door GT Events aangewezen cateraar,
of de cateraar aangewezen door de Locatieverhuurder;
12.2 Stand catering is uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van GT Events toegestaan;
12.3. Het is Bezoeker dan ook niet toegestaan drank- en etenswaar te verkopen en/of verspreiden onder
overige Bezoekers.
Artikel 13: Overige voorschriften
13.1. Voor het verloop van het Evenement kan GT Events aanvullende voorschriften tijdens het Evenement
uitvaardigen. De Bezoeker is verplicht om deze aanvullende voorschriften strikt na te leven.
13.2. Indien Bezoeker verzuimt deze regels en voorschriften op te volgen, is GT Events gerechtigd om direct de
Deelnameovereenkomst te beëindigen. De Bezoeker dient in dat geval onmiddellijk het Evenement te
verlaten, waarna GT Events de Bezoeker geen enkele vergoeding verschuldigd zal zijn. In het geval dat
het niet opvolgen van de aanwijzingen en/of voorschriften van GT Events of derden, zoals Overheid en
Brandweer, schade tot gevolg heeft voor GT Events is de Bezoeker gehouden deze schade volledig aan
GT Events te vergoeden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid Bezoeker
14.1. Het betreden van Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door Bezoekers op eigen risico.
14.2. De Bezoeker is verplicht om zichzelf, zijn goederen, voertuigen en zijn activiteiten te verzekeren tegen
elke aansprakelijkheid;
14.3. GT Events is jegens de Bezoeker slechts aansprakelijk voor schade of de Bezoeker toegebracht letsel,
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van GT Events, met dien verstande
dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor GT Events is verzekerd en voor
zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt;
14.4. In ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten van aansprakelijkheid, welke GT Events zoals
beschreven in het voorgaande lid van dit artikel aangerekend kan worden, wordt;
a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen de door GT Events ingeschakelde
derden zoals leveranciers, standhouders en door derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door GT Events gegeven instructies
en van het niet naleven van algemene normen en van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
c. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of
gezichtsvermogen;
d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar
Locatie meegebrachte goederen;
e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement;
14.5. GT Events is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge
van overmacht aan de zijde van GT Events. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van
GT Events onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst tussen GT Events en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van
de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen,
optreden van politie en/of brandweer, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in GT
Events en/of op Locatie, weersomstandigheden, alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege
het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken
geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag
afgelast dient te worden;
14.6. Door deelname gaat GT Events er vanuit dat de Bezoeker zich voldoende verzekerd;
14.7. Bezoeker vrijwaart GT Events voor alle aanspraken van derden, waaronder de Locatieverhuurder.
14.8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve
van werknemers van GT Events en/of door GT Events ingeschakelde derden.
Artikel 15: Wijzigingen
15.1. GT Events kan deze Deelnamevoorwaarden ten alle tijde wijzigen;
15.2. Indien de Deelnamevoorwaarden voorafgaand aan een Evenement wijzigen zal de Bezoeker daarvan
schriftelijk in kennis worden gesteld;
15.3. In de gevallen waarin deze Deelnamevoorwaarden niet voorzien beslist GT Events.
Artikel 16: Toepasselijk recht & geschillen
16.1. Op alle Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van GT Events, alsmede op deze algemene
voorwaarden, is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing;
16.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

