
Algemene Voorwaarden Addendum Probiblio Evenementen 

Artikel 1: Definities. 
1. Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker bij Probiblio om gebruik te kunnen maken 

van het Evenement. 
2. Evenement: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale 

evenementen en bijeenkomsten (beide in brede zin uit te leggen) bij te 
wonen/volgen. 

3. Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een (overheids)organisatie, die 
gebruikmaakt van het Evenement. Een vervanger van een Bezoeker is ook een 
Bezoeker. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden over “Opdrachtgever” zijn 
van overeenkomstige toepassing op iedere Bezoeker. 

4. Evenementenovereenkomst: overeenkomst tussen Probiblio en Bezoeker voor een 
Evenement. 

 
Artikel 2: Totstandkoming van de Evenementenovereenkomst. 

1. De Evenementenovereenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat Probiblio de 
aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door Probiblio vindt 
standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In 
dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post plaats. 

2. Als de Evenementenovereenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is 
Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van deze voorwaarden 
en de Evenementenovereenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen 
kopie. Probiblio is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde 
Evenementenovereenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden. 

3. Een Bezoeker die geen natuurlijk persoon is: 
1. is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die namens haar het 

Evenement bezoeken; 
2. is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 

uit deze voorwaarden door alle personen die namens haar het Evenement 
bezoeken; en 

3. is verplicht deze voorwaarden te laten accepteren door alle personen die 
namens haar het Evenement bezoekt. 

4. Een persoon, die het Evenement bezoekt namens een Bezoeker die geen natuurlijk 
persoon is, en die niet gebonden is aan deze voorwaarden wordt de toegang tot het 
Evenement ontzegt. Probiblio is in dit geval geen restitutie verschuldigd aan de 
Bezoeker. Als zulks een persoon toch feitelijke toegang heeft tot het Evenement - 
door wat voor oorzaak dan ook - is de Bezoeker die geen natuurlijk persoon is 
aansprakelijk voor alle schade die Probiblio en derden (zoals houders van 
intellectueel eigendom) leiden. 

 
Artikel 3: Duur van de Evenementenovereenkomst. 

1. De Evenementenovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van het 
Evenement. 

 
Artikel 4: Betaling. 
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1. Bezoeker is geen deelnamekosten verschuldigd voor het Evenement, tenzij anders is 
overeengekomen of aangekondigd. 

2. Indien er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na 
factuurdatum op een door Probiblio aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

3. Op het verschuldigde bedrag is wel btw van toepassing. 
 
Artikel 5: Annulering. 

1. Bezoeker dient zijn/haar aanmelding te annuleren door een email te sturen naar 
evenementen@probiblio.nl waarin diens deelname wordt geannuleerd. De 
annulering wordt door Probiblio per e-mail bevestigd. 

2. Het volgende geldt voor Evenementen waarvoor een betaling verschuldigd is. Bij 
annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang van het Evenement of op de dag van 
het Evenement zelf, is Bezoeker het volledige bedrag verschuldigd. Voor de bepaling 
van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van 
annulering beslissend. 

3. Voor Evenementen waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun 
aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij 
anders is overeengekomen/aangekondigd. 

4. Het niet verschijnen op een Evenement zonder voorafgaande annulering wordt 
gelijkgesteld aan annulering op de dag van het Evenement. 

5. Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het Evenement bij te wonen, is Bezoeker 
bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. 

6. Probiblio behoudt zich het recht voor om ieder Evenement te verplaatsen of 
annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het Evenement zonder 
dat Probiblio gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker ontvangt hiervan zo 
spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt Bezoeker een passend alternatief 
geboden. Als Bezoeker hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag niet terugbetaald. 

 
Artikel 6: Bijzondere bepalingen. 

1. Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de 
bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen 
onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het Evenement. 

2. Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van Probiblio in 
het kader van het Evenement. 

3. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van 
het Evenement. 

4. Om Probiblio in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen 
Bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de Bezoeker hier niet 
toe in staat is, kan deelname aan het Evenement worden ontzegd. 

5. Roken is niet toegestaan, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. 
Eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan Probiblio of derden 
opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.  

6. De volgende zaken zijn niet toegestaan op de locatie van een fysiek Evenement: 
etenswaren, glaswerk, blik, (klap)stoelen, krukjes, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en 
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gevaarlijke voorwerpen. Probiblio zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag 
(laten) nemen. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. 

7. Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het 
meenemen van hulpdieren tijdens het Evenement is wel toegestaan. 

8. Het is niet toegestaan om op het terrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of 
commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, 
discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te 
verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclub kleding en overige kleding met 
groepskenmerkende teksten is niet toegestaan. 

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid. 

1. Hoewel het Evenement, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) 
materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Probiblio geen 
aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte 
gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de 
aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het Evenement. 

2. Probiblio is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade 
door bedrijfsstagnatie. 

3. Probiblio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij 
kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Probiblio. 

4. Voor zover Probiblio aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt 
gedekt. 

5. Probiblio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van 
eigendommen van de Bezoeker op het Evenement. 

6. Probiblio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade 
ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan Probiblio of 
veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor 
genoemde schade is Probiblio alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove 
nalatigheid valt te verwijten. 


