RESERVERING
Kiosk “ De Sonnestrael “
Barbara Luijcks van Rooij
Koolwitjelaan 16 – 5691 RN Son
Tel: 0499-465466 E-mail: b.vanrooij@etz.nl

algemene info

2de kontaktpersoon :tevens secretaris BACK Mevrouw Ineke Louwers
mail: louwersineke@hotmail.com mobile: 06 33 89 29 11

Naam Gebruiker
Contactpersoon
Adres
Postcode - plaats
Telefoon
E-mail
Soort activiteit
Datum
Van…. tot…. uur

Mob.

Enkele belangrijke regels:
….. U mag de kiosk gebruiken mits u voldoet aan de normale regels. Bij twijfel hierover kunt u overleggen met de
commissie Back. Onder normale regels verstaan wij zanguitvoeringen, concerten en andere optredens waarbij
het geluidsniveau binnen de geldende normen blijft. Mocht u niet aan de gestelde eisen voldoen dan is deze
overeenkomst niet geldig en kunt u derhalve geen aanspraak maken op het gebruik van de kiosk.
…...De commissie Back kan u informeren waar u terecht kunt voor het huren van geluidsapparatuur e.d.
Deze kosten komen voor rekening van U als gebruiker.
…..Activiteiten gaan alleen door met GOED WEER, de commissie BACK neemt de uiteindelijke beslissing over
het wel/niet doorgaan hiervan.
…..De commissie BACK heeft voldoende stoelen beschikbaar voor evt. gebruik op en rond de kiosk.
…..Wilt u P.R informatie inleveren over uw activiteit voor evt. plaatsing in de plaatselijke pers dient u dit tijdig door
te sturen naar het secretariaat (2 weken daarvoor).
…..Heeft u i.v.m. de privacy wetgeving bezwaar tegen het publiceren van foto/filmmateriaal van uw activiteit /
groep dan dient u dit VOORAF aan te geven.

Gebruiksvoorwaarden:
…..Het is niet toegestaan om spijkers, plakband, zelfklevende stickers of andere bevestigingsmaterialen aan te
brengen op de kiosk voor het bevestigen c.q opstellen van materialen.
…..De commissie BACK of de gemeente Son en Breugel zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, het
verliezen of beschadigen van eigendommen van de gebruikers en bezoekers.
…..De commissie BACK, of de gemeente Son en Breugel kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld in geval
van een ongeval in de kiosk of op het aangrenzende terrein, aan een of meerdere personen overkomen.
…..Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van de commissie BACK, de kiosk aan derden te
verhuren of in gebruik te geven.
…..De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de kiosk en bijbehorende inventaris, ontstaan tijdens het
gebruik door hemzelf of zijn medegebruikers.
…..Veroorzaakte schade tijdens het gebruik dient onverwijld aan de commissie BACK te worden gemeld.
Deze zal de schade melden aan de Gemeente Son en Breugel waarna zij u als gebruiker aansprakelijk zal
stellen.
…..Aanwijzingen van de commissie BACK dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Beslissingen van de
commissie Back zijn bindend. In gevallen waarin deze regels niet voorzien zal de commissie Back een beslissing
nemen.
…..Deze overeenkomst is slechts geldig indien hij door u en de commissie Back is ondertekend.
Wij verzoeken u dan ook een getekend exemplaar van deze overeenkomst te retourneren aan bovenstaand
adres.
Naam Gebruiker:

Commissie BACK

Handtekening

Barbara Luijcks-van Rooij / Ineke Louwers

