Algemene voorwaarden & huisregels – Botenparade
U dient onderstaande geboden goed te lezen en te accepteren. Men is verplicht;
o respectvol met elkaar om te gaan en de diversiteit en onze verschillen samen te vieren,
o het evenementen gebied te betreden via de ingang benoemd op het betaalbewijs/ticket,
o bij de ingang het betaalbewijs/ticket te tonen t.b.v. controle,
o op het evenementengebied het Pride Vignet inclusief security sticker duidelijk zichtbaar te voeren
o het evenementengebied na afloop van de parade direct via de eerst opengestelde zijgracht te verlaten,
o afval zelf af te voeren en op de reguliere manier aan te bieden aan de vuilnisdienst,
o zich aan de huisregels te houden en aanwijzingen van de organisatie, handhaving en politie op te volgen,
o een ervaren schipper te hebben die te aller tijden nuchter is.
[Vinkje] Ik ga akkoord met de aanvullende voorwaarden.
U dient onderstaande verboden goed te lezen en te accepteren. Het is verboden;
o voor de schippers om alcohol te drinken,
o om geluidsinstallaties aan boord te hebben,
o afval overboord in het water te gooien dan wel op de kade achter te laten,
o water te spuiten naar de paradeboten,
o attributen te werpen naar de paradeboten,
o te zwemmen en/of in het water te springen,
o op welke manier dan ook een gevaar te vormen voor jezelf en de omgeving
o je dusdanig te misdragen dat het plezier van anderen wordt verstoord,
o woonboten te betreden zonder toestemming van de eigenaar.
[Vinkje] Ik ga akkoord met de aanvullende voorwaarden.
Verbod wederverhuur en verkoop passagier plaatsen.
Het recht op entree is op naam, kan niet worden (door)verkocht en is evenmin op enige andere wijze
overdraagbaar, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Een ticket
wordt geregistreerd op naam van de koper die zich bij de ingang moet kunnen legitimeren en dus zelf aan
boord aanwezig dient te zijn.
Het is niet toegestaan boardingtickets te verkopen met winst als oogmerk. Indien geconstateerd wordt dat
deze regel wordt overtreden wordt ticket geannuleerd en het geld wordt niet gerestitueerd. De kosten delen
met familie/vrienden en kennissen is natuurlijk toegestaan, de maximale bijdrage die gevraagd mag worden
zijn in dat geval de totale kosten gedeeld door het totale aantal mensen aan boord.
[Vinkje] Ik ga akkoord met de aanvullende voorwaarden.
U dient ons vrij te waren van aansprakelijkheid en risico te aanvaarden:
Door akkoord te gaan aanvaard u het feit dat betreding van het evenementengebied geheel voor uw eigen
risico is en dat u aansprakelijk bent voor uw passagiers. Ook vrijwaart u stichting Pride Amsterdam (de
organisatie van de botenparade en verkoper van dit ticket) voor schade en/of vorderingen van derden
wegens schade ontstaan op of rond het evenementengebied van de botenparade.
Stichting Pride Amsterdam kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor letselschade,
materiële schade dan wel immateriële schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die optreedt op of
rond het evenementengebied van de botenparade.
[Vinkje] Ik ga akkoord met de aanvullende voorwaarden
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