Algemene voorwaarden
De deelnemers krijgen deze algemene voorwaarden vóór ze zich inschrijven voor het Bal
National « Bijna Normal » op 20-07-2021 en Resto National op 21-07-2021. Plaats van
afspraak: Vossenplein, 1000 Brussel.
Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers deze algemene voorwaarden.
Onderhavige algemene voorwaarden krijgen voorrang op alle andere voorwaarden, met
inbegrip van die van de deelnemer, die ze door zijn of haar inschrijving zonder meer
aanvaardt.
Artikel 1: Organisator
Vzw Bal National is de organisator van het Bal National – « Bijna Normal » 2021 en Resto
National 2021.
Artikel 2: Registratie
Enkel wie een tafel van 4 tot 6 personen reserveert, krijgt toegang tot het Bal National « Bijna Normal » 2021.
Enkel wie een tafel van 4 tot 6 personen reserveert, krijgt toegang tot Resto National 2021.
Inschrijven kan via de uitbater: bvba Alice Events, Oude Vijversstraat 55, 1190 Brussel, btw
nr.: BE 0459.709.130.
Betalingen worden geregistreerd door Stichting Mollie Payments, IBAN E64733031139252.
Artikel 3: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Het Bal National - « Bijna Normal » 2021 is een GRATIS evenement.
Bij registratie wordt een forfait van € 5,00 (incl. btw) per deelnemer gevraagd, met een
minimum van 4 en een maximum van 6 personen per tafel.
Dat bedrag geeft recht op twee drankbonnetjes die in de loop van de avond ter plaatse
moeten worden verbruikt.
Bij inschrijving kan een extra drankenforfait van minimaal 6 drankbonnetjes worden
geboekt.
Resto National 2021 is een GRATIS evenement.
De bedragen van € 25,00 (incl. btw) voor volwassenen en € 16,00 voor kinderen geeft recht
op één portie mosselen-friet, bestaande uit: een potje met 1,1kg mosselen, een portie friet
van De Corte en een sausje.
Naast de maaltijd omvat die prijs een bijdrage van 1 euro voor het goede doel ‘Iedereen aan
tafel’, en administratiekosten (€ 0,50 per persoon).
Bij inschrijving kunnen ook extra drankbonnetjes worden geboekt.

Artikel 4: Algemene betaalvoorwaarden
Een ‘deelnemer’ wordt gedefinieerd als iemand die aan het evenement deelneemt.
Het forfait moet bij inschrijving worden betaald via het systeem voor online betalingen op
de website. Een inschrijving wordt pas als bevestigd bepaald na ontvangst van de volledige
betaling.
Artikel 5: Inschrijving annuleren
Een deelnemer die zijn of haar inschrijving wil annuleren, kan dat tot 18 juli 2021 voor het
Bal National « Bijna Normal » en tot 16 juli 2021 voor Resto National 2021.
Na de hierboven vermelde data kunnen geen bedragen meer worden terugbetaald, behalve
in geval van overmacht. Een inschrijving annuleren kan uitsluitend door een mail te sturen
naar: info@balnational.be.
Artikel 6: Verzekering en aansprakelijkheid
Vzw Bal National is tijdens het evenement verantwoordelijk voor alles wat redelijkerwijze
door een professionele organisator van evenementen kan worden voorzien.
Vzw Bal National kan echter niet worden aansprakelijk gesteld voor gevallen van overmacht.
Onder ‘overmacht’ wordt begrepen: elke gebeurtenis of omstandigheid die vzw Bal National
(gedeeltelijk) verhindert haar contractuele verplichtingen na te komen.
Zonder beperkingen op het voorgaande, worden als gebeurtenissen of omstandigheden van
‘overmacht’ beschouwd: natuurrampen, gezondheidscrises, abnormale
weersomstandigheden (o.a. sneeuwval, plotse felle regenval, dikke mist, onweer),
stakingen, lock-outs, langdurige stroompanne, afgesloten toegangswegen, ….
In geval van overmacht kan vzw Bal National beslissen het evenement geheel of gedeeltelijk
af te lassen zonder aansprakelijkheid jegens partners en/of deelnemers.
Vzw Bal National doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om haar contractuele
verplichtingen na te komen en aan de eisen van de deelnemers te beantwoorden. Ze is
echter uitsluitend door een inspanningsverbintenis gebonden.
Artikel 7: Rechtspraak
Elk geschil met betrekking tot de ondertekening, de geldigheid, de interpretatie en/of de
uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden valt uitsluitend onder de juridische
bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op
alle relaties tussen vzw Bal National en deelnemers.

Artikel 8: Toegang en verloop
Om een vlot verloop van het evenement Bal National - « Bijna Normal » 2021 te
waarborgen, zal de toegang tot het Vossenplein worden gecontroleerd.
Om die controle te vergemakkelijken, raden we u aan geen rugzak mee te brengen en uw
persoonlijke QR-code (die u enkele dagen vóór het evenement ontvangt) binnen handbereik
te houden. U zal worden gevraagd die code te tonen vóór u toegang krijgt tot de beperkte
perimeter op het Vossenplein.
Het plein zal enkel toegankelijk zijn via de Blaesstraat (in beide richtingen) en de
Vossenstraat.
Om een vlot verloop van het evenement Resto National 2021 te waarborgen, vragen we
deelnemers hun persoonlijke QR-code (ontvangen enkele dagen vóór het evenement)
binnen handbereik te houden. Hen zal gevraagd worden die code te tonen om toegang te
krijgen tot de beperkte perimeter op het Vossenplein.
Deelnemers wordt gevraagd zich te houden aan de bij hun inschrijving vermelde
aankomsturen. Zo kunnen de mensenstromen buiten en binnen de perimeter optimaal
worden georganiseerd, kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat mensen elkaar kruisen
en wordt sociale interactie zo veel mogelijk beperkt.
Artikel 9: COVID-19
Vzw Bal National respecteert de maatregelen die op het moment van het evenement gelden
en baseert zich daarbij op de ministeriële besluiten en in het bijzonder op het HORECAprotocol.
Het dragen van mondmaskers is verplicht voor elke verplaatsing binnen de perimeter
voorbehouden aan het Bal National - « Bijna Normal » en Resto National 2021.
Artikel 10: Naleving van de wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens
Deelnemers stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van
hun deelname aan het Bal National - « Bijna Normal » en Resto National 2021.
De door vzw Bal National opgevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog
op een vlot verloop van het evenement. De gegevens worden niet verkocht, uitgewisseld of
doorgespeeld aan derden. Vzw Bal National verbindt zich ertoe de gegevens van alle
deelnemers te verwerken in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van
gegevens.
Deelnemers aanvaarden dat hen elektronische berichten kunnen worden toegestuurd tot
10 dagen na het evenement.
Vzw Bal National respecteert de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG).
Artikel 10: Portretrecht
Elke deelnemer stemt er stilzwijgend mee in door de fotograaf van Bal & Resto National te
worden gefotografeerd en door de camera’s van de organisatie te worden gefilmd.
Deelnemers kunnen dan ook voorkomen op foto’s en/of videobeelden die voor de promotie
van en de communicatie omtrent Bal National & Resto National worden gebruikt.

Artikel 11: Noodprocedure
De medewerkers op de site treden op bij ieder noodgeval binnen de perimeter van het Bal
National - « Bijna Normal » 2021 en Resto National 2021. Deelnemers worden geacht hun
instructies op te volgen.
Op de binnenplaats van de Broebbeleir zal het Rode Kruis opgesteld staan om de eerste
zorgen te kunnen toedienen wanneer iemand zich verwondt of niet goed voelt. Het nummer
112 kan worden gebeld om de hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer) te verwittigen.
Artikel 12: Eten en drinken
Eten:
- Bij uw inschrijving kan u ons op de hoogte brengen van eventuele
voedingsrestricties. Laat een bericht achter in de daartoe bestemde velden.
- Eet u liever geen mosselen? Uitzonderlijk kan u die schotel vervangen door een
portie stoofvlees. Gelieve bij uw inschrijving uw voorkeur duidelijk aan te geven in de
daartoe bestemde velden.
Drinken:
- Elk drankbonnetje dat u op de website voor registratie kocht, is € 2,50 waard: de
prijs van een frisdrank of een biertje (25 cl).
- Drank kan ter plaatse worden aangekocht aan dezelfde prijs.
- De drankenlijst zal ter plaatse uithangen.
- Voor uw herbruikbare beker betaalt u ter plaatse € 1,00 waarborg per drankje.
Artikel 13: Varia
Kinderen op het evenement
Kinderen zijn welkom op het Bal National – « Bijna Normal ». Rekening houdend met de
aard van het evenement, raden we echter aan om kinderen jonger dan 12 jaar steeds door
een volwassene te laten vergezellen. De organisatie voorziet geen activiteiten speciaal voor
kinderen.
Kinderen zijn welkom op Resto National. De grootte van de maaltijdportie zal worden
aangepast in functie de gegevens die u bij uw registratie invulde (kinderen tussen 6 en 11
jaar).
Vermeld in de daartoe bestemde velden dat u een kind jonger dan 6 jaar naar het
evenement meebrengt. Zo is de organisatie daarvan op de hoogte.
Hulp voor minder mobiele bezoekers
Gelieve bij uw registratie in de rubriek ‘opmerkingen’ te vermelden dat u minder mobiel
bent. Zo kunnen we het Bal National - « Bijna Normal » en Resto National voor u makkelijker
toegankelijk maken.
Persoonlijke bezittingen
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen, zoals:
smartphones, cash geld, kredietkaarten, paspoort, … En dat voor de volledige duur van het
evenement. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal of
verlies van bezittingen tijdens het Bal National - « Bijna Normal » of Resto National.

Dieren
We raden u ten stelligste af dieren naar het evenement mee te brengen. Indien u dat
desondanks toch van plan zou zijn, vragen we u ons daarvan vooraf op de hoogte te
brengen. Laat een bericht achter in de rubriek ‘opmerkingen’.
Avondprogramma
Op de websites balnational.be en restonational.be vindt u het avondprogramma van beide
evenementen.
Betaling ter plaatse
U kan ter plaatse betalen via uw kredietkaart of uw bankkaart. U kan ter plaatse ook cash
betalen.
Meebrengen/bij de hand houden
• Vergeet uw smartphone niet op te laden! Daarmee kan u niet alleen fijne momenten
vastleggen, maar ook uw QR-code tonen om toegang tot het evenement te krijgen.
• Neem een identiteitsbewijs mee. Misschien wordt op basis daarvan uw recht op
toegang gecontroleerd indien u uw QR-code niet terugvindt.
• Mocht het plots hevig gaan regenen, hagelen of sneeuwen, houdt u het best
beschermende kledij en een paraplu bij de hand. Neem anderzijds ook zonnecrème
en een zonnebril mee: we hopen op mooi en warm weer!
• Volgt u een medische behandeling? Neem zeker alle geneesmiddelen mee die u
nodig heeft.

