Voorwaarden bij het evenement Winterzonnewende 21-12-2022
Toevoeging op de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaringen van Van der Pigge en Het
Veerkwartier.
Door aankoop van een kaartje (hetzij in de winkel, hetzij in de webshop van Van der Pigge) voor het
evenement ga je akkoord met deze voorwaarden.
Deelname aan het evenement is op eigen risico.
In het evenement komt een ritueel voor waarbij je het water ingaat. Hiervoor is geen
reddingsbrigade aanwezig. Ga niet verder het water in dan jij aankunt.
Het wordt niet op prijs gesteld als je zelf etenswaren meebrengt. Er is water en thee beschikbaar.
Het avondeten is glutenvrij en vegetarisch (met veganistische opties).
Omkleden voor het waterritueel kan op het terras of in de toiletten van Het Veerkwartier, niet in de
kas.
(Rolstoel)toegankelijkheid
Hulphonden zijn welkom, huisdieren niet.
Het labyrint is moeilijk toegankelijk met een rolstoel, maar we denken graag in mogelijkheden.
Neem contact met ons op om dit persoonlijk te bespreken.

Annulering
Het evenement vindt doorgang bij minimaal 20 deelnemers. Het maximumaantal is 40.
Kaartverkoop loopt t/m zaterdag 17 december.
Bij te weinig deelnemers wordt het evenement uiterlijk 18 december gecanceld. Je krijgt in dit geval
je geld retour op je bankrekening.
Bij onvoorziene omstandigheden of covid-19 maatregelen kan het evenement tot op de dag zelf
gecanceld worden. Je ontvangt in dat geval €45,50 retour.
Bij slecht weer gaat het evenement door. We verzorgen zo nodig een aangepast programma waarbij
de essentie en de betekenisgeving overeind blijven. Je ontvangt geen geld retour.
Ben je zelf verhinderd?
Je bent vrij om je kaartje door te verkopen of aan iemand cadeau te doen.
Geef dit telefonisch of per e-mail door aan Van der Pigge: 023-5312454, info@vanderpigge.nl
Je annulering of wijziging zal per e-mail bevestigd worden.
Helaas kunnen wij geen geld retour storten i.v.m. de gemaakte kosten.
Ben je onverhoopt te laat?
Meld je bij Het Veerkwartier bij de bar, zij wijzen je de goede kant op waar je wordt bijgepraat en je
kunt aansluiten. Geen geld terug.

Beeldmateriaal en social media

Tijdens het evenement worden foto's en video's gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor de
social mediakanalen en nieuwsbrieven van Van der Pigge en Het Veerkwartier. Wil je niet
herkenbaar in beeld komen, geef dat dan duidelijk aan bij de organisatie bij de start van het
evenement, of al eerder per e-mail. Je krijgt dan een polsbandje. Je kunt altijd je toestemming voor
een foto intrekken.
Voor beelden gemaakt door andere deelnemers zijn Van der Pigge en Het Veerkwartier niet
verantwoordelijk.

