Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving voor het zomercarnaval en is een
overeenkomst tussen Passionada Entertainment op mondelinge, schriftelijke, elektronische
dan wel andere wijze. Passionada Entertainment heeft hierbij deze voorwaarden van
toepassing verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgewezen.

Artikel 2. Inschrijvingen
1. Iedere deelnemer dient zich in te schrijven via de website van Passionada Entertainment:
www.passionada-entertainment.com.
2. Definitieve inschrijving vindt plaats wanneer het inschrijfgeld van €75 is voldaan.
3. Bij annulering vervalt het inschrijfgeld.
4. Het restant van deelnamekosten mag in een keer voldoen worden of in maximaal 5 termijnen.
5. Uiterlijke 30 juni 2015 moet het volledige bedrag van het kostuum betaald zijn.
6. Mocht na 30 juni 2015 het volledige bedrag niet voldaan zijn, dan wordt deelname aan de
parade ontnomen en wordt je kostuum verkocht.
7. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van het termijnbedrag.
8. Aanbetalingen worden om géén enkele reden terugbetaald.

Artikel 3. Kostuum
1. Na volledige betaling is het kostuum van de deelnemer.
2. Kostuum van Passionada Carnaval, mag niet gebruikt worden voor andere carnavalsgroepen
en ook niet voor commerciële doeleinden.
3. Passionada behoudt het eigendom op design.
4. Deelnemer/Deelneemster is verplicht om vóór de optocht zijn/haar schoenen te versieren.
5. Deelnemer/Deelneemster is verplicht om tijdens de optocht make-up te dragen die bij het
kostuum past.

Artikel 4. Groepschoreografie
1. Iedere deelnemer dient de groepschoreografie te kennen.
2. Iedere deelnemer is verplicht minimaal 3 keer aan de repetities deel te nemen. Voor de
planning verwijzen wij u graag naar onze website.
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Artikel 5. De optocht
1. Tijden de optocht zijn onze huisregels van toepassing. Deze zijn terug te vinden op onze
website www.passionada-entertainment.com

Wij wensen jou heel veel plezier en een overgetelijke ervaring tijdens het zomercarnaval.

Namens Passionada Carnaval
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