
ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE FRANSE EN ENGELSE BULENDAG 2022. 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Bezoeker van de Franse 

en Engelse Bullendag. Onder bezoeker (hierna: 'de Bezoeker') wordt voor deze Algemene 

Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct 

of indirect, een overeenkomst met de organisatie sluit ter zake van het bijwonen/deelnemen van 

de Franse en Engelse Bullendag. CannaBioDay is initiatiefnemer/organisator van de Franse en 

Engelse Bullendag. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan het evenemententerrein 

Kynologenclub Dordrecht e.o. waar de Franse en Engelse Bullendag plaatsvindt. Alle bezoekers 

moeten zich ten allen tijden aan de Nederlandse en Europese wetgeving houden. De Franse en 

Engelse Bullendag wordt georganiseerd door CannaBioDay (hierna te noemen: de organisatie). 

Kaartverkoop/prijzen 

- Alle door de organisatie verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De organisatie 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de organisatie en door derden 

aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins 

verschafte informatie en prijsopgaven. 

- De Bezoeker dient het toegangsbewijs te tonen bij binnenkomst van de Franse en Engelse 

Bullendag. Bij de entree ontvangt de Bezoeker een stempel. Op vertoon van de stempel is de 

Bezoeker vrij om het terrein tijdens de duur van het evenement te verlaten/betreden. 

- Toegang van de Bezoeker kan met een, in de ogen van de organisatie, legitieme reden worden 

geweigerd. 

- Toegangsbewijzen blijven eigendom van de organisatie, ook nadat de Bezoeker de 

toegangsprijs heeft voldaan. 

- In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder slechte of te warme 

weersomstandigheden heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een 

andere datum of het evenement te annuleren, zonder restitutie van de aangeschafte ticket(s). 

-  De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in 

geval van: 

Verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of 

Wanneer het evenement geannuleerd wordt om redenen die in de ogen van de organisatie 

legitiem of onveilig zijn of 

Wanneer een ticket via derden is aangeschaft en niet geldig of reeds gebruikt blijkt te zijn of 

Wanneer toegang wordt geweigerd of Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen 

gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Er vindt dus geen 

restitutie van de toegangsprijs plaats. 

 

 

 

 

 



- Bij aankoop van een e-ticket door de Bezoeker voor de Franse en Engelse Bullendag middels 

internet wordt de betaling daarvan afgehandeld via de webshop van de organisatie. 

- De koop via de webshop of website geschiedt door middel van koopovereenkomst op afstand, 

dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als 

bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek. Deze algemene 

voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan 

koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de 

voorraad strekt. 

Toegang 

- Toegang tot de Franse en Engelse Bullendag is uitsluitend toegestaan met een geldig 

entreebewijs, via de daarvoor bestemde toegangspoort. 

- Elke bezoeker ontvangt een stempel bij de entree. Op vertoon van de stempel is de Bezoeker 

gematigd om het terrein binnen de openingstijden te betreden/verlaten. 

- Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en zijn in 

de voorverkoop verkrijgbaar via de website www.cannabioday.nl/events. De organisatie is 

bevoegd de openingstijden te wijzigen. 

- Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het evenement uitsluitend onder doorlopend toezicht en 

begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden. 

- Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Bezoeker zich fatsoenlijk te gedragen. De 

Bezoeker is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel van de organisatie op te 

volgen. Indien de organisatie van mening is dat deze normen worden overschreden kan de 

Bezoeker voor het evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de 

Bezoeker enig recht op vergoeding heeft. 

-Het is door de Bezoeker verboden om: 

Op het terrein goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen 

Flyers en/of promotiemateriaal te verspreiden 

Naar het oordeel van de organisatie gevaarlijke en/of voor de bezoekers/dieren hinderlijke 

voorwerpen of stoffen het terrein op te brengen 

Drugs op het terrein mee te nemen en/of te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cannabioday.nl/events


Parkeren: Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein bij de manege, volg de 

instructies op van de parkeerregelaars.(brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de 

fietsenstalling. Parkeren op de invalideparkeerplaatsen, zonder invalidekaart is verboden. 

Eventuele boetes zijn voor eigen rekening. 

- Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

Dranken en etenswaren: Bezoekers kunnen dranken en etenswaren kopen in de kantine van 

Kynologenclub Dordrecht e.o. 

 

Regels Honden 

- Het is toegestaan om uw Franse of Engelse bulldog mee te nemen tijdens de Franse en 

Engelse Bullendag. ( Het is ook toegestaan naast uw Franse of Engelse bulldog een andere 

hond mee te nemen mits deze andere hond uw eigen bezit is. Dit dient te worden aangetoond 

via het paspoort bij de entree) 

 

-  Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn. (Geen flixelijnen in verband met te weinig 

controle en .m.b.t honden op lengte laten lopen.) Loslopende honden kunnen door de 

organisatie toegang worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding heeft.  

- Het gebruik van slipkettingen, prikhalsband of elektrische halsband zijn verboden. Alle 

deelnemende honden dienen gesocialiseerd te zijn. Honden die agressie vertonen kunnen door 

de organisatie toegang worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding 

heeft. 

- Ontlasting dient te worden opgeruimd. Uw hond kunt buiten het terrein uitgelaten worden, en 

kan zijn/haar behoefte daar doen. 

- Loopse teven en/of zieke honden zijn NIET toegestaan. 

- De Bezoeker is tijdens de Franse en Engelse Bullendag verantwoordelijk voor de algehele 

gezondheid van de hond. Bij warm weer dient de Bezoeker de inspanning van de hond te 

beperken en zorg te dragen voor voldoende afkoeling en rust. 

-  De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische condities van de hond ten 

gevolge van een bezoek aan de Franse en Engelse Bullendag. Deelname met hond is geheel op 

eigen risico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aansprakelijkheid De Franse en Engelse Bullendag 

- Deelname aan de Franse en Engelse Bullendag is voor eigen rekening en risico van de 

Bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade. 

- Wapens, gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen zijn verboden. Allen kunnen door de 

organisatie in beslag genomen worden, zonder enig recht op restitutie. 

- Van strafbare feiten doet de organisatie aangifte bij de politie.  

COVID-19: De organisatie is verplicht om zich aan de Nederlandse regelgeving te houden. 

Mocht hierdoor het evenement niet door kunnen gaan dan zal de organisatie het evenement 

verplaatsen naar een andere datum. Uw ticket blijft geldig. 

 

Klachten: Klachten dienen schriftelijk tot maximaal een week na de Franse en Engelse Bullendag 

worden ingediend. Klachten buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen. 

Persoonsgegevens: Ingevoerde persoonsgegevens voor het bestellen van tickets, geeft de 

organisatie toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief/reclame m.b.t. de Franse en 

Engelse Bullendag. Indien de Bezoeker hier geen prijs op stelt dan kan de Bezoeker zich op 

ieder moment afmelden via de nieuwsbrief. De organisatie zal persoonlijke gegevens niet aan 

derden verkopen. 

Commerciële doeleinden: Door deelname aan de Franse en Engelse Bullendag geeft de 

Bezoeker toestemming gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden 

m.b.t. de organisatie. Indien de Bezoeker niet herkenbaar op deze beelden wil staan dient 

hiervoor een klacht ingediend te worden zoals beschreven bij klachten. 

Het correspondentieadres is: Cannabioday, Prylenborg 133, 3343 ND te Henrik Ido Ambacht.  

Telefoon: 06-29-623701 E-mail: info@cannabioday.nl  Website: 

https://www.cannabioday.nl/events/  

Plaats: De Franse en Engelse Bullendag vindt plaats bij Kynologenclub Dordrecht e.o. te 

Heerjansdam op zondag 4 september 2022.  

Adres van het evenement: de Franse en Engels Bullendag wordt buiten gehouden op het 

buitenterrein van de Kynologenclub Dordrecht e.o.  

Molenwei 5 (voor navigatie navigeer naar Molenwei 3 ) 

2995 BL te Heerjansdam. 

 
Tijd: Het evenement is voor bezoekers open vanaf 10:30 uur- 17:00 uur.  
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