
 Door middel van inschrijving van hiernaast genoemde 
deelnemer Huttendorp, gaat ondergetekende akkoord met de 
voorwaarden voor deelname aan Huttendorp: 
- Deelname geschiedt volledig op eigen risico 
- Betreden van het veld geschiedt geheel op eigen risico 
- Middels deelname verplicht de deelnemer te allen tijde de 

regels na te leven en instructies op te volgen. Niet 
naleven van regels en opvolgen van instructies kan leiden 
tot uitsluiting van deelname en/of verwijdering van het 
veld. Hierbij vindt geen restitutie van betaald 
toegangsgeld plaats 

- Stichting Wijkgemeenschap Aalanden, organisatoren van 
Huttendorp en vrijwilligers van Huttendorp zijn niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook 

- Stichting Wijkgemeenschap Aalanden, organisatoren van 
Huttendorp en vrijwilligers van Huttendorp zijn niet 
aansprakelijk voor verlies van persoonlijke 
eigendommen, ongeacht de oorzaak van het verlies 

- Tijdens Huttendorp worden foto’s gemaakt, welke voor 
publicitaire doeleinden en publicatie worden gebruikt 
(plaatsing in wijkblad Aakwaa, Facebook, Instagram, 
website Stichting Wijkvereniging Aalanden en overige 
relevante publicatiedoeleinden) 

- Inschrijvingsgegevens mogen worden gebruikt voor 
doeleinden t.b.v. Huttendorp en Stichting 
Wijkgemeenschap Aalanden 
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