
 

 

Algemene Voorwaarden 

 
1. Definities 

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden Fact die van toepassing zijn op 

de Deelnemer aan Enschedays; 

Deelnemer:   Deelnemer aan het programma van Enschedays;   

Fact: Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact, gevestigd te 

Enschede, KvK-nummer 40076805; 

Fiets: de door Swapfiets ter beschikking gestelde fiets voor gebruik 

tijdens Enschedays; 

Swapfiets: Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende 

aldaar aan de Amsteldijk 216 (1079 LK), KvK-nummer 

65958713. 

2. Toepasselijkheid 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname aan 

Enschedays.  

2.2  Afspraken tussen Fact en Deelnemer in afwijking van, of in aanvulling op, deze 

Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

bevestigd door Fact. 

2.3 Alle door Fact genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 

3. Deelname 

3.1 Een Deelnemer aan Enschedays is verplicht om de vooraf vastgestelde 

deelnemersbijdrage op een van de aangeboden wijzen te voldoen. 

3.2 Betaling van de deelnemersbijdrage geeft een Deelnemer het recht op deelname aan 

het programma van Enschedays. 

3.3 Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang van Enschedays 

kosteloos uitschrijven voor Enschedays. De Deelnemer heeft recht op volledige 

terugbetaling van de deelnemersbijdrage en verliest daarbij het recht op deelname. 

3.4 Het is na de eerdergenoemde datum niet meer mogelijk om uit te schrijven voor (een 

onderdeel van) Enschedays. Een Deelnemer kan na deze datum geen aanspraak meer 

maken op (gedeeltelijke) terugbetaling van de deelnemersbijdrage. 

3.5 Uitschrijving geschiedt door per e-mail een verzoek tot uitschrijving te sturen naar 

enschedays@pkvvfact.nl. Vermeld hierin de reden tot uitschrijving en de rekeninggegevens 

waarop de deelnemersbijdrage kan worden teruggestort. 

 



 

 

 

3.6 Indien aan de voorwaarden hiervoor is voldaan, zal de deelnemersbijdrage uiterlijk zes 

weken na Enschedays worden teruggestort. 

3.7 Fact behoudt zich het recht om de deelname in te trekken zonder restitutie van 

deelnemersgeld als gedurende het evenement de deelnemer gedrag toont dat in strijd is 

met toepasbare wet- en regelgeving tijdens Enschedays (zoals, maar niet beperkt tot, 

betaling, geweldpleging en alcohol-/drugsgebruik). 

3.8 Fact stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan de Deelnemer of aan eigendommen 

van de Deelnemer en/of verlies van eigendommen van de Deelnemer tijdens Enschedays. 

 

4. Swapfiets 

4.1 De Deelnemer krijgt voor de duur van Enschedays de beschikking over een Fiets 

aangeboden door Swapfiets.  

4.2 De Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel. 

4.3 De Deelnemer maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed 

huisvader. 

4.4 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Swapfiets. Het is de Deelnemer niet 

toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen 

of te verlenen. 

4.5 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets en/of de accu is Huurder verplicht om dit 

binnen 24 uur te melden aan Swapfiets, de sleutel van de Fiets aan Swapfiets te 

overhandigen en samen met een medewerker van Swapfiets aangifte te doen. De 

Deelnemer is in dat geval een eigen risico verschuldigd aan Fact wat EUR 40 bedraagt.  

4.6 Indien door de Deelnemer niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of 

diefstal van de Fiets, of de fietssleutel niet door de Deelnemer aan Swapfiets kan worden 

overhandigd, is de Deelnemer aan Fact een schadevergoeding verschuldigd van EUR 350. 

4.7 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd 

dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de 

Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.  

4.8 Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief 

een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag 

verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en bedraagt EUR 60. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.9 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door 

normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfiets, behoudt Fact zich het recht voor de 

kosten daarvan te verhalen op de Deelnemer tot maximaal het bedrag van het eigen risico 

(EUR 40). 

4.10 Het gebruik van de Fiets door de Deelnemer is voor eigen risico van de Deelnemer.    

 

5. Alcoholbeleid 

5.1 Het is voor minderjarigen verboden om alcohol te nuttigen, aan te schaffen, dan wel ter 

hand te nemen. 

5.2 Bij het tegenkomen van een Deelnemer van 17 jaar of jonger met alcohol wordt direct 

het bandje doorgeknipt door het Fact bestuur en mag de desbetreffende Deelnemer 

dezelfde dag en avond niet meer meedoen aan Enschedays. Dit geldt tevens als een 

minderjarige zichtbaar gedronken heeft. De volgende dag kan hij of zij een nieuw bandje 

halen tegen inlevering van het doorgeknipte bandje bij het Fact bestuur. 

5.3 Bij het betrappen van een 18-jarige of oudere Deelnemer op het verschaffen van 

alcohol aan een persoon met een alcoholvrij bandje, wordt zijn/haar bandje doorgeknipt 

door het Fact bestuur en mag de desbetreffende Deelnemer dezelfde dag en avond niet 

meer meedoen aan Enschedays. De volgende dag kan hij of zij een nieuw bandje ophalen 

bij het Fact bestuur. 

5.4 Bij de tweede overtreding van eenzelfde Deelnemer mag hij of zij niet langer 

deelnemen aan de Enschedays. 

5.5 Het moedwillig omhebben van een verkeerd bandje zal leiden tot het doorknippen van 

het bandje door het Fact bestuur.  

5.6 Het onder invloed zijn van soft- en/of harddrugs is verboden. Bij het betrappen op 

drugsgebruik van een Deelnemer mag hij of zij niet langer deelnemen aan Enschedays. 

5.7 Het definitief ontzeggen van deelname aan Enschedays mag uitsluitend gebeuren door 

het Fact bestuur.  

 

6. Persoonsgegevens 

6.1 De gevraagde persoonsgegevens bij het Inschrijfformulier van de Deelnemer worden 

door Fact opgeslagen.  

6.2 De Deelnemer gaat ermee akkoord dat er beeldmateriaal van de Deelnemer gemaakt 

kan worden tijdens Enschedays, dit beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden voor 

publicatie doeleinden. 

 


