REGLEMENT LIKOR WHISKYFESTIVAL 2021
1) Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival indien zij in het bezit zijn van een geldig
toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs, zodat zij zich bij twijfel over hun leeftijd kunnen
legitimeren, zowel bij aankomst als gedurende het festival.

2) De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, om inschrijvingen te weigeren zonder opgave van
reden.

3) Het doel van het festival is om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan geestrijke dranken.
Het is de bedoeling dat er kan geproefd worden zonder dat er grote hoeveelheden tot zich genomen
worden. De organisatie behoudt zich het recht , al dan niet met voorafgaande waarschuwing, U de
toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te laten verwijderen, indien U naar
het oordeel van de organisatie:
a) onder zodanige invloed van alcohol bent , U een gevaar voor uzelf en/of anderen bent
en /of hinder veroorzaakt.
b) geweld pleegt of anderen met geweld bedreigt en /of anderzins strafbare en associale feiten pleegt.
C) andere aanwijzingen niet opvolgt.
4) Het bijwonen van een masterclass kan enkel op vertoon van een geldig ticket van de ingeschreven tasting,
hou dus na toegang jullie combiticket goed bij.
5) De toegangsprijs bedraagt 10 euro waarna je een glas bekomt en 3 drams. Deze dram is het betaalmiddel op
het festival. Elke dram heeft een waarde van 1 euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa van het festival.
6) Tijdens het festival zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. Elke
aansprakelijkheid wordt echter duidelijk afgewezen:
a) ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin van het woord.
b) voor schade aan mens en goederen , in de ruimste zin van het woord, door wie of wat dan ook ontstaan.
c) ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en / of locatie -exploitanten van welke aard en
omvang dan ook.

7) de verwerking van jullie gegevens zijn conform volgende de huidige GDPR reglementering. Met het inschrijven
en doorgeven van emails wordt de goedkeuring gegeven om info over het festival te mogen ontvangen en
gecontacteerd te worden voor een 2e editie. Deze gegevens zullen door Likor niet doorgegeven worden aan
derden.
8) De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens het festival in de ruimste zin van het woord.
9) De organisatie behoudt het recht om het festival af te lassen door overheidsbeslissingen omtrent de
coronamaatregelen. Houdt u steeds aan de opgelegde maatregelen die van kracht zijn op datum van het festival.
Indien het festival door coronamaatregelen geen doorgang heeft zal uw ticket geldig blijven om op een andere
datum opnieuw deel te nemen aan het festival. Er worden bijgevolg geen tickets terugbetaald.
10) Op het festival terrein geldt een algemeen rookverbod.
11) Er kan in de shop betaald worden met bancontact. Wij accepteren creditcards .

