
 
 
Algemene voorwaarden deelnemers/begeleiders UvA Intreeweek 
 
 
 
Artikel 1 – Algemene bepalingen 
 

1.1) Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en deelname aan de door Commissie 
Intree georganiseerde evenementen die voor de Intreeweek - de algemene introductieweek van de Universiteit van Amsterdam - 
deelnemers en begeleiders open staan en toegankelijk zijn. 

 
1.2) Onder Commissie Intree worden in deze voorwaarden de Commissieleden en de leden van het Bestuur verstaan die onder de 
verantwoordelijkheid van Studenten Services de algemene introductieweek van de Universiteit van Amsterdam organiseren. 
 
1.3) Onder een Intreeweek deelnemer wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (aspirant-) student voor een opleiding aan de 
Universiteit van Amsterdam die zich als Intreeweek deelnemer heeft aangemeld. 

 
1.4) Onder een Intreeweek begeleider wordt in deze voorwaarden verstaan een door Commissie Intree aangewezen vrijwilliger, altijd een 
ouderejaars UvA student, die door Commissie Intree aangewezen Intreeweek deelnemers begeleidt.   
 
1.5) Onder een Intreeweek crewlid wordt in deze voorwaarden verstaan een door Commissie Intree aangewezen vrijwilliger, niet per definitie een 
UvA student, die door Commissie Intree aangewezen taken uitvoert ten behoeve van het op- en/of afbouwen van een locatie en/of het goed 
laten verlopen van evenementen. 
 
1.6) Onder een evenement wordt in deze voorwaarden verstaan iedere door Commissie Intree georganiseerde activiteit die voor een 
Intreeweek deelnemer en begeleider open staat en toegankelijk is. 
 
1.7) Restitutie van inschrijvingsgeld is in geen enkel geval mogelijk. 
 
1.8) Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen 
altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren communiceren. 
 

 
Artikel 2 – Toegang 
 

2.1) E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen worden na aankoop niet teruggenomen. 
 

2.2) De toegang tot een fysiek evenement staat voor Intreeweek deelnemers en begeleiders open op vertoon van een toegestuurde 
bevestiging van Commissie Intree en/of de exploitanten van de ruimte waar het evenement wordt gehouden. 

 
2.3) In het geval dat een evenement voor Intreeweek deelnemers en begeleiders heeft open gestaan geen doorgang vindt, ontstaat 
geen aanspraak van Intreeweek deelnemers op (gedeeltelijke) restitutie van aan de Intreeweek verbonden inschrijvingskosten. 
  
2.4) Voor een Intreeweek ticket kan geen aanspraak op restitutie gedaan worden. Er kan enkel aanspraak gedaan worden op restitutie 
voor een ticket wanneer men van de overheid niet naar Nederland kan reizen. In dit geval kan de restitutie enkel plaatsvinden tot en 
met 8 augustus.  
 

2.5) De aanspraak op toegang tot een evenement komt te vervallen indien door of namens Commissie Intree wordt vastgesteld dat het 
maximaal aantal aanwezigen bij een evenement is bereikt.  

 
2.6) De door Commissie Intree uitgereikte toegangsbewijs blijft eigendom van Commissie Intree. Het houderschap is strikt persoonlijk. 
Het is de houder van het ticket niet toegestaan het ticket en/of inloggegevens aan een ander over te dragen.  



 

Artikel 3 – Overige verplichtingen 
 

3.1) Het is Intreeweek deelnemers en begeleiders verboden glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur-)wapens, gevaarlijke voorwerpen, drugs 
en/of (niet-)alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt.  
 
3.2) Intreeweek deelnemers en begeleiders zijn verplicht zich bij evenementen te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen 
van Commissie Intree, de exploitanten van de ruimte waar het evenement wordt gehouden, de beveiligingsmedewerkers, de 
brandweer en andere bevoegden. De Intreeweek deelnemer en begeleider die zich niet houdt aan de voorschriften en/of 
aanwijzingen, of die zich schuldig maakt aan gevaarzetting, dronkenschap, bedreiging en/of geweld kan de toegang tot het 
evenement ontzegd worden. 
 
3.3) Intreeweek deelnemers en begeleiders zijn verplicht bij het betreden van een evenement medewerking te verlenen aan 
fouillering door beveiligingsmedewerkers. 
 
3.4) Intreeweek deelnemers en begeleiders zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse van een evenement geldende 
rookverboden. 
 
3.5) Intreeweek deelnemers en begeleiders zijn verplicht zich tijdens een evenement op eerste verzoek van de in het tweede lid 
bedoelde personen en instanties te identificeren. Dit om genoemde personen en instanties te kunnen laten voldoen aan hun 
wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen waaronder de verplichting van het niet verstekken van alcoholische dranken 
aan personen onder de leeftijdsgrens van achttienjarigen.  
 
3.6) Het is Intreeweek deelnemers en begeleiders die jonger zijn dan achttien jaar verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen 
en/of te kopen op de door Commissie Intree georganiseerde evenementen. 
 
3.7) Het is Intreeweek deelnemers en begeleiders zonder nadrukkelijke toestemming van Commissie Intree niet toegestaan ter 
gelegenheid van een evenement promotieactiviteiten, al dan niet met een zakelijk of een ideëel karakter, te verrichten.  
 
3.8) Intreeweek deelnemers en begeleiders zijn verplicht de Corona vragentest naar waarheid te beantwoorden wanneer hiernaar 
gevraagd wordt. Indien de Corona vragentest niet ingevuld/beantwoord wordt, kan toegang tot een evenement aan Intreeweek 
deelnemers en begeleiders geweigerd worden. 
 
   

Artikel 4 – Overmacht 
 

4.1) In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot ziekte of afzegging 
van de artiest, niet of niet tijdig presterende leveranciers, overheidsmaatregelen, staking, brand, weersomstandigheden, bevoegd 
gegeven lasten en instructies et cetera, heeft Commissie Intree het recht een evenement te verschuiven naar een latere datum of 
tijdstip dan wel te annuleren. 

 
 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid en schade 
 

5.1) Commissie Intree is aansprakelijk voor directe schade die een Intreeweek deelnemer of begeleider lijdt en die rechtstreeks en 
uitsluitend het gevolg is van een aan Commissie Intree toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de 
schade waartegen Commissie Intree verzekerd is en die door de verzekeraar wordt vergoed. 
 

5.2) Een Intreeweek deelnemer en begeleider is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van, of 
in verband met (de op- en afbouw van) het evenement, toegebracht door de Intreeweek deelnemer en/of begeleider aan andere 
bezoekers van het evenement, medewerkers en zaken van Commissie Intree of van door Commissie Intree ingehuurde derden, 
aan de locatie en toebehoren van het evenement en aan alle zaken die zich in verband met het evenement op de locatie van het 
evenement bevinden. De Intreeweek deelnemer en/of begeleider zullen Commissie Intree vrijwaren van alle aanspraken van 
derden ter zake van schade waarvoor Intreeweek deelnemer en/of begeleider ingevolge deze bepaling aansprakelijk is. 

 

5.3) In het geval dat een deelnemer of begeleider beboet wordt vanwege het overtreden van de Corona regels, kan Commissie 
Intree daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 
 
Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 
 

6.1) Commissie Intree is gerechtigd om ter gelegenheid van een evenement foto en/of filmopnames te maken ten behoeve van 
openbaarmakingen met een promotioneel karakter. Door het betreden van de locatie van het evenement geven Intreeweek 
deelnemers en begeleiders Commissie Intree toestemming voor openbaarmakingen met genoemd karakter. 

 

6.2) Commissie Intree draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbij zij zich in het redelijke inspant 
om optimale beschikbaarheid te bieden. Commissie Intree is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, 
derhalve garandeert Commissie Intree uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de diensten. 



 

 
 

Artikel 7 – Klachten & garantie 
 

7.1) Commissie Intree spant zich in, om klachten over de geleverde diensten en/of producten zo goed mogelijk te behandelen en tot 
verbetering van de diensten en/of producten te komen. Commissie Intree is niet verplicht klachten persoonlijk te beantwoorden. 

 
7.2) Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Intreeweek deelnemers en/of begeleiders onverlet. 

 
 
Artikel 8 – Persoonsgegevens 
 

8.1) De Intreeweek deelnemer en begeleider geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming, om de door hem verstrekte gegevens te 
verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Commissie Intree aanlegt in het kader van haar 
dienstverlening. Deze database wordt gebruikt voor de werving van commissieleden, begeleiders en crewleden. Deze gegevens 
worden maximaal drie jaar bewaard en worden steeds met inachtneming van de dan geldende privacywetgeving opgeslagen en 
beheerd. 

 
8.2) Commissie Intree kan persoonsgegevens aan de aan Commissie Intree gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of 
gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen. Voor het online platform worden tenminste de volgende 
persoonsgegevens gedeeld met Tactile B.V.: voor- en achternaam, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, studie, taalvoorkeur 
en groepsnummer. 
  
8.3) Tactile B.V. zal enkel geanonimiseerde verkoop- en aanwezigheidsgegevens delen met Commissie Intree. Deze statistische 
gegevens zal Commissie Intree gebruiken voor schattingen van aanwezigheid en inkoop ten behoeve van de volgende editie van 
Intreeweek. 

 
 
Artikel 9 – Slotbepaling 
 

9.1) Alle geschillen die tussen Commissie Intree en een Intreeweek deelnemer en/of begeleider naar aanleiding van een 
Intreeweek evenement ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter met toepassing van het Nederlands 
recht.  
 
Vastgesteld door het bestuur van Commissie Introductie Eerstejaars Studenten (Commissie Intree) op 19 april 2022.  
 

 


