
 

 

Dageraad Festival Algemene Voorwaarden 

Begripsomschrijving 

1.1 
In de Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven wordt verstaan: 

A Bezoeker 
degene die een toegangskaart voor het Dageraad festival koopt; 

B Medewerker 
Degene(n) die hun product(en) of dienst(en) aanbieden op het Dageraad Festival. 
Hieronder verstaan wij workshopgevers, standhouders, consultaanbieders, artiesten en 
vrijwilligers; 

C Entreegelden 
prijs van toegangskaarten, zonder inbegrip van eventuele extra kosten; 

D Evenement 
Dageraad Festival 

E Locatie 
locatie waar het evenement plaats vindt: 
Kasteel Terborgh 
Heisterbrug 119-123 
6365 CC Schinnen; 
 
F Organisator 
Danucha Couotte van Meeting Life, tevens uitvoerder van het evenement onder de naam 
Dageraad Festival, 
gevestigd te Brunssum, Akerstraat 20 6445 CR 
G Overeenkomst 
de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de bezoeker tot het tegen 
betaling leveren van diensten in verband met het evenement 
de betreffende overeenkomst tussen de organisator en medewerkers; 



H Toegangskaart 
het toegangsbewijs tot het evenement; 

I Website 
de website van Dageraad Festival : www.meetinglife.nl 

J. Accomodatie 
Een verblijf op of in de nabijheid van de locatie, waarvan de bezoeker gedurende het 
evenement gebruik van kan maken en welke via de website van Dageraad Festival  
gereserveerd kan worden voor verhuur tijdens de duur van het festival of een deel ervan. 
Hierop zijn de algemene voorwaarden van de locatie eigenaar of verhuurder van 
toepassing of kunnen dit zijn. 

 

1.2 
Doelstelling: Dageraad Festival is een bewustzijnsfestival met als doel bewustzijn uit te 
dragen, liefde, vreugde, samenzijn en eenheid te brengen, licht te verspreiden in de 
wereld. Dit doen we door bezoekers te laten kennismaken met en deelnemen aan 
hoogstaande workshops, ceremonies, activiteiten, lezingen, muziek, consulten, helingen 
etc.  gegeven door mensen met de juiste intentie en bewustzijn. 
Festival Dageraad wil een bewustzijn verspreiden waarin wij liefdevol zorgen voor en in 
verbinding staan met onszelf, anderen, de dieren- en plantenwereld, de aarde. 

1.3 
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met 
Dageraad Festival  worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde 
doelstelling. 

1.4 
Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij 
eventuele geschillen kunt u zich derhalve wenden tot een rechter. 

 

Informatie en speciale wensen 

2.1 
Alle informatie over het evenement en de beschikbaarheid van toegangskaarten 
daarvoor, die door de organisator aan de bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde 
vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen gedaan. 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen 
Dageraad Festival en de bezoeker met betrekking tot het bezoek aan het evenement. 
Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie 
van het evenement en/of aanvaarden van deze algemene voorwaarden via de website, 
aanvaardt de bezoeker de inhoud ervan. 
 
Voor de aanschaf van een toegangsbewijs en eventuele bijkomende kosten voor 
reservering, huur van een accommodatie en andere kosten, komt een overeenkomst tot 
stand tussen bezoeker en organisator. Namens de locatie eigenaar ziet de organisator toe 
op het ordelijk verloop van een eventuele verhuur van een accommodatie op of bij de 
evenementen locatie. De algemene voorwaarden van de locatie eigenaar zijn van 
toepassing op de locatie. 

http://www.meetinglife.nl/


 
 

2.2 
De activiteiten of lezingen zijn op basis van beschikbaarheid.  
Bezoekers kunnen alleen op de dag zelf bij de betreffende activiteit een plaats 
reserveren. 
Er kan niet voorafgaand  aan het festival worden gereserveerd voor een activiteit. 
Indien er vrije plaatsen zijn, kunnen houders van een toegangsbewijs daaraan deelnemen. 

2.3 

Elke bezoeker kan meerdere workshops boeken. Echter, indien door Covid19 de ruimte 
tussen deelnemers groter behoort te zijn dan normaal, kan het aantal te boeken 
workshops worden teruggebracht. Echter, de organisatie zal er alles aandoen om dit te 
voorkomen. 

 

 

Totstandkoming van de overeenkomst en toegangskaarten 

3.1 
Een toegangsbewijs kan in combinatie gekocht worden met een verblijf op de locatie, 
indien van toepassing. De prijzen en mogelijkheden worden aangeboden via de website. 

Betaling van de entreegelden en alle overige door de klant verschuldigde kosten wordt 
gedaan aan de organisator. Aanschaf van een toegangskaart is online mogelijk via het 
ticketsysteem op de website, dit ticketsysteem wordt aangeboden via WE Ticket. Tevens 
kunnen op de dag zelf kaarten aan de balie van het festival worden gekocht tegen pin- of 
contante betaling. 

3.2 
De klant kan de overeenkomst niet annuleren. 
 

3.3 
Vanaf het moment dat de toegangskaart aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, 
heeft deze het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de toegangskaart. 
Alleen aanschaf en registratie via de website garandeert de geldigheid van de 
toegangskaart. 

3.4 

Met de aankoop van de toegangskaart geeft de bezoeker aan akkoord te gaan met de 

Algemene Voorwaarden. 

3.5 - Herroepingstermijn 
Een beroep doen op de wettelijke gestelde herroepingstermijn van veertien dagen voor 
de online aankoop van diensten en producten is niet van toepassing op het aanbod van 
Dageraad Festival. Er kan dus geen beroep gedaan worden op de herroepingstermijn. 



Meer informatie hierover is te vinden via de website van Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) 

Aansprakelijkheid organisator 

4.1 
De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker en/of 
deelnemer lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisator 
toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade 
waartegen de organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. 

4.2 
Deelname aan de Dageraad Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt 
voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of 
toeleverende partijen. 

4.3 
Deelname aan de workshops is op eigen risico. 

4.4 
De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden. 

4.5 
De bezoeker alsmede de medewerker is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte 
schade aan tenten en/of apparatuur. 

Overmacht 

5.1 
In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede 
begrepen ziekte en/of   afzegging   van   de   spreker(s),   stakingen,   brand,   slechte   
weersomstandigheden,   redenen van veiligheid, epidemieën etcetera  heeft de 
organisator het recht  het evenement te verschuiven naar een latere datum of het 
evenement te annuleren. 

5.2 
Indien   het   evenement   als   gevolg   van   of   in   verband   met   overmacht   door   de 
organisator   wordt   geannuleerd voordat het is begonnen , zal de organisator uitsluitend 
verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op de 
toegangskaart, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke 
de klant via de website heeft betaald. 

5.3 – Aansprakelijkheid wijzigingen (onderdelen van) het programma 
Dageraad Festival  is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze 
waarop aan (onderdelen van) het programma van het evenement, al dan niet in 
gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur 
van (onderdelen van) het programma van het evenement. 

5.4 - Verlies eigendommen 
Dageraad Festival is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 
verlies van kleding en/of andere eigendommen van de bezoeker en aanvaardt als 
zodanig ook geen aansprakelijkheid. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/bedenktijd-wanneer-niet-wanneer-wel
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/bedenktijd-wanneer-niet-wanneer-wel


5.5 - Aansprakelijkheid schade 
Mocht Dageraad Festival  op welke grond dan ook jegens de bezoeker aansprakelijk zijn 
voor geleden schade, dan is deze te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, 
dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Dageraad Festival  zal 
worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Dageraad Festival  
is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker Dageraad 
Festival  onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens 
een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien 
Dageraad Festival  ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van 
die verplichting. 

 

5.6 
Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden 
geannuleerd nadat het is begonnen, zal de organisator slechts gehouden zijn tot 
restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat 
op de toegangskaart, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de bezoeker via de 
website heeft betaald. Overige schade zal niet worden vergoed. 

 

5.7 

Dageraad Festival houdt zich tijdens het festival aan de op dat moment geldende 
coronamaatregelen. Wanneer het door coronamaatregelen onmogelijk blijkt om het 
festival door te laten gaan, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten aan de 
deelnemers. In dat geval wordt je kaart vergoed en/of doorgeschoven naar de volgende 
editie. 

Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties 

6.1 
Publicaties over Dageraad Festival zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en 
medewerkers van Dageraad Festival. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kan 
niets van het werk gekopieerd en/of aan derden te beschikking worden gesteld. 

Privacy 

7.1 
Persoonlijke gegevens van bezoekers en medewerkers worden door de organisatie niet 
opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband 
met het Dageraad Festival. 

7.2 
Tijdens het Dageraad Festival kunnen foto’s of video’s worden gemaakt die voor 
publicatie worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Dageraad Festival geeft de 
bezoeker en medewerker aan hier geen bezwaar tegen te maken. Bij bezwaar graag 
vooraf schriftelijk (per mail) kenbaar maken aan de organisatie. 

7.3 
De bezoeker en medewerker zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of 
aanwijzingen van de organisator, de locatie, de brandweer en andere bevoegden. 



Kamperen tijdens de evenementen 

8.1 - Soort camping 
De campingfaciliteiten aangeboden door Dageraad Festival, betreffen een soort camping 
in de categorie natuurcamping. Dit houdt echter niet in dat de camping aangesloten is bij 
Stichting Natuurkampeerterreinen. 

8.2 - Voorzieningen 
Tenzij anders is vermeld op de pagina van het betreffende evenement zijn de volgende 
voorzieningen aanwezig op de camping: 

 Een plaats waar een kampeermiddel op geplaatst kan worden. 
 Een plaats waar gebruik gemaakt kan worden van sanitaire voorzieningen, al dan 

niet tegen (extra betaling). 

7.2.1 - Elektra 
De kampeerfaciliteiten beschikken niet over elektra. Er zijn dus geen faciliteiten 
beschikbaar voor elektrische apparaten. 

 

7.2.2 - Gas 
Het is niet toegestaan om gasbranders, gasflessen, (gas) barbecues en andere apparaten 
of systemen te gebruiken waarvoor de basis benodigdheden aardgas zijn. 

7.2.3 – Water 
De kampeerplaatsen beschikken niet over eigen watertappunten of waterafvoerpunten. 
Er zijn wel centrale plaatsen beschikbaar voor het tappen van water. 

7.3 - Openingstijden camping 
De openingstijden van de camping zijn: 
 
Vrijdag, 12:00 uur tot en met zondag 19:00 uur. 

7.3.1 - Ophouden op de camping na sluiting 
Het is niet mogelijk voor bezoekers om na de sluiting van de camping zich op te houden 
op de locatie die is toegewezen als festivalcamping. 

7.4 - Brandveiligheid 
Iedere bezoeker van de camping gaat ermee akkoord dat er maatregelen genomen 
worden ter bevordering van de brandveiligheid. Van bezoekers mag Dageraad Festival  
een goed ‘nabuurschap’ verwachten. Dit houdt in dat de volgende zaken niet toegestaan 
zijn als het om brandveiligheid gaat: 

 Aggregaten voor het opwekken van energie. 
 Ieder systeem of installatie welke aangedreven of werkt op basis van (aard)gas. 
 Ieder systeem of installatie welke aangedreven of werkt op basis van benzine, 

diesel, petroleum of een gelijkwaardige brandstof (uitgezonderd campers). 
 Alle opties en mogelijkheden voor het maken van een ‘open vuur,’ inclusief 

fakkels. 
 Vuurwerk, inclusief zogeheten ‘koudvuur.’ 



7.4.1 – Minimale afstand 
Op last van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op advies van de brandweer 
is het niet toegestaan om kampeermiddelen zodanig te plaatsen dat er minder dan drie 
meter zogeheten ‘vrije’ ruimte tussen de kampeermiddelen ontstaat. Dit geldt ook voor 
kampeermiddelen van gezinsleden. Er wordt door de organisatie op toegezien of er 
sprake is van een waarborging van deze drie meter minimale afstand. Indien noodzakelijk 
zal worden gevraagd om het kampeermiddel te verplaatsen. 

7.6 - Persoonlijke hygiëne 
Op het kampeerterrein zijn voldoende douches en toiletten aanwezig. Het is niet 
toegestaan om behoeften te doen in of rond het kampeerterrein (wildplassen). 

7.7 - Drugs 
Drugs, met uitzondering van (voorgeschreven) medicatie, is niet toegestaan op het 
kampeerterrein. Dit geldt ook voor het festivalterrein. 

7.8 - Afval en recycling 
Iedere bezoeker van het kampeerterrein is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. 
Het is niet toegestaan om sigaretten te doven in de bodem.  
Omdat veel materiaal herbruikbaar is, wordt het afval gescheiden ingezameld. Bezoekers 
zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.  

7.9 - Toegestane kampeermiddelen 
De volgende kampeermiddelen zijn toegestaan op het kampeerterrein: 

 Tenten 
 Caravans 
 Campers 

7.9.1 - Tenten 
Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 15,- per persoon,  

7.9.2 - Caravans 
Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 21,- per persoon, De caravans 
kunnen op een speciaal toegewezen deel van het kampeerterrein geplaatst worden. 

7.9.3 - Campers 
Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 21,- per persoon, De caravans 
kunnen op een speciaal toegewezen deel van het kampeerterrein geplaatst worden. 

7.9.4 - Auto's 
Anders dan voor het plaatsen van een caravan is het niet toegestaan om een auto het 
kampeerterrein op te rijden. Auto’s kunnen op een daarvoor aangewezen parkeerterrein 
geparkeerd worden. Is de caravan geplaatst, dan wordt de auto naar het parkeerterrein 
verplaatst. 
 
7.10 - Annuleren 

Omdat er sprake is van een verblijf op een camping dat gekoppeld is aan een ticket voor 
een evenement, is het niet mogelijk om het verblijf te annuleren. 

https://healinggarden.nl/belangrijke-informatie/algemene-voorwaarden/#tenten
https://healinggarden.nl/belangrijke-informatie/algemene-voorwaarden/#caravans
https://healinggarden.nl/belangrijke-informatie/algemene-voorwaarden/#campers


7.11 - Herroepingsrecht 
Omdat er sprake ia van een verblijf op een camping dat gekoppeld is aan een dienst 
waarvoor het herroepingsrecht niet van toepassing is, kan geen beroep gedaan worden 
op de wettelijke termijn voor het herroepen van een online aankoop (toegang tot een 
evenement). 

Artikel 8 - Minimumleeftijd 

8.1 - Minimumleeftijd evenementen 
Er geldt geen beperking voor de minimumleeftijd van bezoekers aan een evenement 
georganiseerd door Healing Garden. Wel kan het voorkomen dat er door de organisator 
van het overkoepelende evenement voorwaarden gesteld worden. 
 
Dat er geen minimumleeftijd geldt houdt niet in dat minderjarige bezoekers alleen het 
evenemententerrein of het kampeerterrein mogen betreden. Er is altijd een meerderjarig 
persoon aanwezig die hen begeleid. 

8.2 - Minimumleeftijd kampeerterrein 
Er geldt geen beperking voor minimumleeftijd voor bezoekers van het kampeerterrein. 
Wel kan het voorkomen dat er door de organisator van het overkoepelende evenement 
voorwaarden gesteld worden. 
 
Dat er geen minimumleeftijd geldt houdt niet in dat minderjarigen op eigen gelegenheid 
kunnen kamperen. Er is altijd een meerderjarig persoon bij, die hen begeleid. 

8.3 – Minimumleeftijd alcoholische dranken 
Dageraad Festival  volgt de regels opgesteld door de Rijksoverheid voor het gebruik en 
de verkoop van alcoholische consumpties aan minderjarigen. Dit is niet toegestaan. De 
informatie welke beschreven is op de pagina van de Rijksoverheid op dit punt is 
leidend: Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen of bij me hebben in het openbaar? | 
Rijksoverheid.nl Het aankopen van alcoholische consumpties door meerderjarigen met 
als doel deze te verstrekken of door te verkopen aan minderjarigen is niet toegestaan en 
zal leiden tot het verwijderen van het evenement of het kampeerterrein. 

Artikel 9 - Evenementen en huisdieren 

9.1 - Toepasbaarheid 
Tenzij anders is aangegeven, is een evenement toegankelijk voor eigenaars van honden. 
Andere huisdieren zijn niet toegestaan. 

9.2 - Uitgangspunt 
Het uitgangspunt voor het toestaan van honden op een evenement van Dageraad 
Festival  is dat de eigenaars te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun 
hond. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van dit artikel 
en dient zich overeenkomstig met dit artikel als ook de in het maatschappelijk verkeer 
geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen, alsmede ervoor te 
zorgen dat diens hond(en) zich ook zodanig gedragen. Indien blijkt dat de bezoeker en/of 
diens hond(en) zich naar oordeel van de organisatie niet op een dergelijke wijze 
gedraagt/ gedragen, kan dit tot een ontzegging van de toegang tot het evenement en/of 
het kampeerterrein leiden. Deze verwijdering houdt in dat ze onmiddellijk ingaat en er 
geen vergoeding plaats zal vinden voor de prijs van het toegangsbewijs en eventuele in 
rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar


9.3 - Inentingen en andere voorzorgsmaatregelen 
Van een bezoeker met een hond of meerdere honden wordt verwacht dat de hond of 
honden ingeënt zijn. Het dier of de dieren dienen vlooienvrij te zijn en er worden 
adequate maatregelen genomen om dit te voorkomen of vermijden. 

9.4 - Socialisatie 
Alle honden op het evenemententerrein en/of het kampeerterrein moeten gesocialiseerd 
zijn en de bezoeker dient te voorkomen dat andere bezoekers, honden en/of 
medewerkers van de locatie hinder of overlast ondervinden. 

9.5 - Behoeften 
De bezoeker/ eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van behoeften (ontlasting). 

9.6 - Aanlijnen 
Behalve op de daartoe aangewezen delen worden honden op de locatie aangelijnd. 

 

9.7 - Niet vrij toegankelijk 
De bezoeker dient er rekening mee te houden dat niet iedere deel van de locatie vrij 
toegankelijk is voor honden. Indien dit niet mogelijk is of is toegestaan, zal dit 
aangegeven worden bij de entree. 

 

Gedrag tijdens de evenementen 

10.1 – Eigen promotiemateriaal 
Het is de bezoeker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van Dageraad Festival  op locatie eigen promotiemateriaal (waaronder mede inbegrepen 
reclame, samples en/of foldermateriaal) uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de 
wet dit toelaat. 

10.2 – Veiligheid 
Dageraad Festival  zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, 
ondernemen om de veiligheid van de bezoeker op de locatie zo veel mogelijk te 
waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de locatie is de bezoeker dan ook 
gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Dageraad Festival, de locatie 
eigenaar, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij toegang 
tot het evenement en de locatie als ook gedurende het verblijf op het evenement en 
locatie en/of accommodatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het 
evenement zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of compensatie anderszins: 

 zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); 
en/of 

 inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of 
 een detectiepoort te passeren; en/of 
 zich te legitimeren. 

10.3 – Nooduitgangen en plaatsen waar andere brandwerende of veiligheidsmaterialen 



Het is de bezoeker niet toegestaan om zich (onnodig) voor nooduitgangen en plaatsen 
waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen, inclusief veiligheidsmaterialen, te begeven en/of diens hand(en) daar te (laten) 
begeven. 

10.4 – Hinderen hulpdiensten 
Het is de bezoeker niet toegestaan om hulpdiensten op welke manier dan ook te 
hinderen of gedrag te vertonen dat mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot het al dan niet 
opzettelijk hinderen van hulpdiensten. Ook het al dan niet opzettelijk hinderen van het 
uitvoeren van werkzaamheden door medewerkers van Dageraad Festival  en/of 
(personeel en/of medewerkers van) de locatie eigenaar, opdrachtnemers is niet 
toegestaan. Indien de bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt (direct of indirect) 
aan (de inventaris van) de locatie of nabije omgeving is de bezoeker gehouden de schade 
te vergoeden. 

10.5 – Opvolgen instructies 
De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of andere aanwijzingen van 
medewerkers van Dageraad Festival  en/of de locatie eigenaar, beveiligingspersoneel, de 
politie of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. 

Overmacht 

11.1 – Aansprakelijkheid bij overmacht 
Dageraad Festival is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk gehouden worden voor schade van de bezoeker welke ontstaan is als 
gevolg van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. 

11.2 – Overmacht 
Onder overmacht wordt mede verstaan: 

 Stakingen 
 Brand 
 Extreme weersomstandigheden 
 Epidemieën (inclusief beperkende maatregelen vanuit overheidswege (inclusief 

landelijke-, provinciale-, gemeentelijke- overheden, veiligheidsregio’s en 
waterschappen), 

 (Dreiging) van terreur 

Dit is inclusief alle overige van de wil van Dageraad Festivalonafhankelijke 
omstandigheden. 

11.3 – Is er sprake van overmacht 
Is er sprake van overmacht, dan heeft Dageraad Festival  het recht om (onderdelen) van 
het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement geheel of 
gedeeltelijk te annuleren, dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma te 
wijzigen. 

Privacy- en persoonsgegevens 

12.1 – Privacyverklaring en cookieverklaring website 
Samen met de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van Dageraad 
Festival, vormen de algemene voorwaarden een geheel. 



12.2 – Ingang overeenkomst en privacy- en persoonsgegevens 
Door het sluiten van een overeenkomst met Dageraad Festival kunnen 
(persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in 
een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden 
door of vanwege Dageraad Festival uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering 
van de overeenkomst of een hieruit voortvloeiende overeenkomst met de Locatie-
eigenaar en/of indien hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker is 
verkregen. 

12.3 – Omgang met persoonsgegevens 
Dageraad Festival gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt 
deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 
2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante 
uitvoeringswetgeving. 

 

 

12.4 – Overdragen beeldmateriaal beveiligingscamera’s 
Tijdens het evenement kan er door Dageraad Festival gebruik gemaakt worden van 
beveiligingscamera’s. In het geval van een calamiteit kunnen deze gegevens 
overgedragen worden aan derden, waaronder mede inbegrepen politie en justitie. 

Artikel 13 - Geschillen 

13.1 - Nederlands recht 
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 - Rechtbank 
Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en Dageraad Festival 
ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of nadere 
overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de 
bevoegde rechter in Den Haag. 

Aldus opgemaakt op 24 juni 2022, te Brunssum. 

 

Aanvullende bepalingen 

14.1 
Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. 

14.2 
Dit is versie 2022-1 

14.3 
Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Meeting Life 


