
ALGEMENE VOORWAARDEN evenementen 

 

1. Toepassing 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, opties, reserveringen en overeenkomsten 
met betrekking tot de huur en het gebruik van de 
accommodatie en andere faciliteiten, in elke 
verblijfsformule aangeboden door de vzw Roosendael, 
alsook op alle huurders en gasten.  

1.2. Onder 'huurder' wordt elke persoon, groep van personen 
of rechtspersoon verstaan die een 
gebruiksovereenkomst aangaat. De huurder en de door 
de huurder opgegeven personen die (al dan niet voltijds) 
gebruik zullen maken van de accommodaties worden als 
gasten betiteld en zijn allen van rechtswege gebonden 
aan de gebruiksovereenkomst, aan de algemene 
voorwaarden en aan het huishoudelijk reglement. De 
huurder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
zowel aangekondigde als niet aangekondigde gasten 
alsook voor eventuele dagbezoekers. 

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts 
geldig indien ze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen 
met de vzw Roosendael. 
 

2. Parkeren 
Er kan gebruik gemaakt worden van de parking op het 
domein en de extra parking in de Lange Zandstraat.  
Indien nodig en enkel buiten het seizoen kan ook de 
camping gebruikt worden als parking. 
Bij het gebruik van niet verharde wegen is het gebruik van 
rijplaten aangewezen.  Eventuele schade aan het terrein 
zal aangerekend worden. 
 

3. Bewegwijzering 
Er kunnen pijlen en aanwijzingen aangebracht worden, 
die zonder blijvende gevolgen voor het domein of de 
bestaande bewegwijzering zijn.  De bestaande 
bewegwijzering mag in geen geval bedekt worden.  Indien 
er schade wordt aangebracht door nagels, plakband, stift 
ed. worden hiervoor kosten aangerekend om alles in de 
oorspronkelijke staat te herstellen. 
 

4. Brandweg – toegang binnen de ringgracht 
De weg naar het domein is een brandweg.  Deze dient 
ten alle tijden vrij te blijven.  De organisator is 
verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraak. 
 

5. Leveringen en ophalen 
De organisator dient aanwezig te zijn bij leveringen, laden 
en lossen.  Medewerkers van Roosendael vzw tekenen 
geen nota’s af en kunnen nooit verantwoordelijk gesteld 
worden voor een foutieve levering. 
 

6. Schade / afval 
Bij schade of achtergebleven afval wordt een factuur 
opgemaakt met de gewerkte uren of indien het niet door 
eigen medewerkers kan gemaakt worden, een factuur of 
offerte door een erkende firma.  Deze kosten worden 
volledig gedragen door de organisator. 
 


