
Disclaimer
fotografen uurtje

Alle gemaakte foto's tijdens het fotografen uurtje zullen worden gedeeld met FutureDome Events/ VeldBerg
Events B.V. Aanvaardbare bestandsformaten zijn: Png, Jpg.

De ingezonden foto’s kunnen door FutureDome Events gebruikt worden voor publicaties en
promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding
verschuldigd is.

De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen
publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is.

De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij per mail stuurt vrij is van virussen, spyware of andere
malware. Enige schade die FutureDome Events lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de
persoon die het materiaal heeft doorgestuurd.

Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je
gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan het fotografen uurtje ofwel ouder te zijn dan 16 jaar,
ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen.
FutureDome Events mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de
leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

FutureDome Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname van het fotografen uurtje.

FutureDome Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, diefstal of schade van
welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge
van het fotografen uurtje. Tenzij de wet iets anders aangeeft.   

Schade in en rondom het bedrijf worden verhaald op de dader dus degene die het veroorzaakt heeft.

De gast is zich bewust van de monumentale staat van de gebouwen op het terrein. Er mogen geen
wijzigingen, beschadigingen etc. aan de gebouwen worden gedaan. Schade wordt verhaald op de gast die
de schade toebrengt.

FutureDome Events behoudt zich het recht het fotografenuurtje voortijdig te beëindigen. Vroegtijdige
beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Mochten geselecteerde deelnemers voor aanvang annuleren, worden de overige inzendingen in
behandeling genomen en wordt er een nieuwe deelnemer geselecteerd.

De bepalingen in dit regelement  kunnen te allen tijde door FutureDome Events worden gewijzigd. Wij
adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.


