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HUISREGELS STICHTING JAZZROOM BREDA 
 
Toepasselijkheid 
1.1 Deze huisregels zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot 
 stand komt tussen Stichting JazzRoom Breda (hierna te noemen: "JazzRoom Breda") en 
 een bezoeker terzake een door JazzRoom Breda georganiseerd evenement (hierna te 
 noemen: de "bezoeker").  
1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze huisregels verstaan de 
 feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die 
 deel uitmaken van het complex waarbinnen het evenement plaatsvindt. 
 
Totstandkoming overeenkomst 
2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen JazzRoom Breda en de 
 bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs/sleutel voor het 
 evenement bij JazzRoom Breda bestelt/koopt/ontvangt.  
2.2 Uiterlijk voor het laatste evenement in een kalenderjaar dient de bezoeker schriftelijk of per e-
 mail aan info@jazzroombreda.nl aan te geven dat hij deelname aan JazzRoom Breda voor het 
 komende kalenderjaar wenst te beëindigen. Bij gebreke hiervan wordt de deelname voor het 
 komende kalenderjaar gecontinueerd. In geval van continuering van de deelname zal 
 bezoeker tevens een nieuwe machtiging dienen te ondertekenen terzake van de bijdrage 
 voor het komende kalenderjaar. Indien bezoeker niet wenst over te gaan tot continuering 
 dient uiterlijk tijdens het laatste evenement van het lopende jaar het 
 toegangsbewijs/sleutel te worden ingeleverd bij  JazzRoom Breda. 
2.3 Gedurende een lopend kalenderjaar is tussentijdse opzegging, ontbinding c.q beëindiging 
 door bezoeker van de deelname aan JazzRoom Breda niet mogelijk. 
2.4 De toegangsbewijzen/sleutels zijn en blijven eigendom van JazzRoom Breda en zijn niet 
 verhandelbaar. Het is niet toegestaan het toegangsbewijs/sleutel op enigerlei wijze aan 
 derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Indien 
 een bezoeker besluit zijn deelname aan JazzRoom Breda te beëindigen c.q. niet te verlengen, 
 danwel in geval van beëindiging zoals hierna bedoeld onder 4.1, is bezoeker gehouden het  
 toegangsbewijs/sleutel bij JazzRoom Breda in te leveren. 
2.5 Het is de bezoeker toegestaan op incidentele basis zijn toegangsbewijs/sleutel aan een  derde 
 ter beschikking te stellen. Indien bezoeker hiertoe overgaat zal bezoeker JazzRoom Breda 
 hiervan tijdig op de hoogte stellen per e-mail aan info@jazzroombreda.nl waarbij de naam van 
 de derde wordt doorgegeven. Voorts is bezoeker verplicht om de aan hem als bezoeker 
 opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze huisregels ook op te leggen aan degene aan 
 wie hij het toegangsbewijs/sleutel ter beschikking stelt en staat er jegens JazzRoom Breda 
 voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. 
 
Verplichtingen bezoeker  
3.1 De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs/sleutel zowel vóór 
 aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt 
 gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van het ordepersoneel en andere 
 bevoegden zijn toegangsbewijs/sleutel te tonen. 
3.2 De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als 
 bij bestellen van het toegangsbewijs/sleutel, zich te identificeren om JazzRoom Breda onder 
 meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van 
 evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen 
 met een leeftijd  jonger dan 16 jaar.  
3.3 Bezoeker zal JazzRoom Breda onverwijld op de hoogte stellen van verlies of diefstal van 
 het toegangsbewijs/sleutel. 
3.4 Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar 
 het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. 
3.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke 
 voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het 
 evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. 
3.6 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, 
 filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk 
 van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle 
 zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd. 
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3.7 De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Jazz 
 Room Breda, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. Bezoeker is verplicht 
 indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement. 
3.8 Het is niet toegestaan in de plaats waar het evenement plaatsvindt te roken met uitzondering 
 van de daarvoor specifiek aangegeven plaatsen. 
3.9 Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende  
 middelen is ten strengste verboden  
 
Rechten JazzRoom Breda 
4.1 Bij overtreding door de bezoeker van deze huisregels is JazzRoom Breda gerechtigd de 
 bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement en toekomstige evenementen te weigeren 
 c.q. de deelname te beëindigen zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het 
 bedrag  dat hij voor het toegangsbewijs/sleutel aan JazzRoom Breda heeft voldaan. 
4.2 JazzRoom Breda behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het 
 evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen 
 indien JazzRoom Breda dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde 
 tijdens het evenement. 
4.3 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede 
 begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte 
 weersomstandigheden en dergelijke heeft JazzRoom Breda het recht het evenement te 
 verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. 
 
Overmacht 
5.1 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door JazzRoom Breda 
 wordt geannuleerd, zal JazzRoom Breda uitsluitend verplicht zijn aan de bezoeker 
 (vervangende) toegang tot een ander door JazzRoom Breda te organiseren evenement te 
 verschaffen. 
5.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door JazzRoom Breda 
 wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe 
 datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker het evenement op de 
 nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij niet gerechtigd tot restitutie van de 
 vergoeding die de bezoeker voor dit toegangsbewijs/sleutel aan JazzRoom Breda heeft 
 voldaan, dan wel tot enige schadevergoeding. 
 
Aansprakelijkheid 
6.1 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het 
 evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat JazzRoom Breda 
 geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade en/of persoonlijk letstel ontstaan door 
 genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke 
 stoornissen. 
6.2 JazzRoom Breda zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het 
 aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor 
 afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of 
 derden  mocht ontstaan. 
6.3 JazzRoom Breda is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het 
 programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het 
 programma. 
 
Algemeen 
7.1 Op deze huisregels en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en JazzRoom Breda 
 bestaat is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen JazzRoom 
 Breda en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen 
 uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. JazzRoom Breda is te allen 
 tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen. 
 

_________________________ 


