Voorwaarden ‘Zitten is een Werkwoord’
De Stijlparade is een 9-daagse manifestatie met exposities, lezingen, theater, festivals en rondleidingen in
het Mien Ruys Park met als decor Gerrit Rietvelds Weverij De Ploeg te Bergeijk.
Hoofdonderdeel van de Stijlparade is de expositie ‘Zitten is een Werkwoord’, een open-luchttentoonstelling
bestaande uit honderden designstoelen en zitmeubilair. Het park wordt gedurende dit evenement ingericht
als een gigantische huiskamer in het groen; het is de ambitie om het grootste parkterras van Nederland te
realiseren met meubelontwerpen gemaakt door ontwerpers, makers, ambachtslieden en kunstenaars,
hierna genoemd als Exposant .
De expositie loopt van 19 t/m 27 augustus 2017. Locatie: Park van Mien Ruys, Riethovensedijk 20 Bergeijk.
Stichting Rietveld & Ruys 2017 is de hiervan de Organisatie.
Wij vernemen graag van tevoren uw deelname, middels het inschrijfformulier, vóór 15 juli 2017. Op dit
formulier wordt onder meer opgegeven: grootte, gebruikt materiaal en een omschrijving. Dit wordt in de
catalogus opgenomen. Tevens kan een foto worden meegestuurd. Deze moet minimaal 300 dpi zijn met
een max. afmeting van: 12 x 8 cm (L X H).
De meubelen zijn in te leveren bij Theater de Kattendans, Eerselsedijk 4, 5571 Bergeijk.
Uiterlijke afleveringsdatum 15 augustus 2017 tijdens openingsuren van de Kattendans of na telefonische
afspraak via +31 (0)497 584735. Stoelen die na de uiterste inschrijfdatum van 15 juli worden aangemeld,
kunnen weliswaar nog deelnemen aan de expositie, maar niet meer opgenomen worden in de catalogus.
De organisatie beoordeelt of stoelen die tijdens de Stijlparade worden aangeboden alsnog geplaatst
worden.
De stoelen zijn na de manifestatie op dinsdag 29 augustus 2017 weer in de Kattendans op te halen. Niet
afgehaalde stoelen komen ter beschikking van de organisatie.
De organisatie neemt de uiteindelijke beslissing of een stoel geplaatst wordt en waar. De organisatie heeft
te allen tijde het recht stoelen te verplaatsen of zelfs stoelen uit de tentoonstelling te nemen.
De stoel wordt door de organisatie geplaatst en is een zelfstandige eenheid zonder verdere voorzieningen
voor het plaatsen, staan, functioneren en verwijderen. Eventueel zal de organisatie besluiten een stoel vast
te zetten.
Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor
promotionele doeleinden van de Stijlparade zonder daarvoor vergoeding te claimen.
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Verder:
1. Deelname is gratis.
2. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
3. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Exposant geleden schade als die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien
verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is
verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
4. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten
voor:
• Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie
ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, uitbaters op het terrein en de door
deze derden ingeschakelde personen;
• Schade ten gevolge van verlies of beschadiging;
• Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door bezoekers;
• Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van
enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of
onroerend goed waarvan de Organisatie houder, huurder dan wel eigenaar is of dat
anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
5. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Exposant geleden schade die is ontstaan ten
gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan
elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Exposant reeds als mogelijkheid
te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur
en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie, weersomstandigheden en alsmede de
omstandigheid dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn
ingetrokken dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient
te worden.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.
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