Algemene voorwaarden Verhalenavond
Aanmelding
Als het goed is komt jouw informatie na aanmelding op werkdagen binnen 48 uur op de
website te staan. Laat vrienden, kennissen en buren dat je meedoet, ook via social media.
Nodig iedereen uit om naar jouw verhaal te komen luisteren! Misschien kun je ze zelfs
overhalen ook een verhaal te vertellen.
Programma
De avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Het is van belang dat de verhalenvertellers over de
hele provincie hun deuren op die uren geopend hebben. Het zou toch jammer zijn als
mensen om 21.00 uur voor een dichte deur komen te staan? We verwachten daarom dat
ook jouw vertellocatie de deuren geopend heeft van 19:00 uur tot 22.00 uur, maar langer
mag natuurlijk ook!
Entreegelden
Verhalenavond is laagdrempelig en voor iedereen. Daarom is de toegang op alle locaties
gratis. Deelnemers mogen geen entree heffen voor de locatie waar de verhalen verteld
worden.
Adresgegevens
De kaart van Friesland vol locaties waar om 19.00 de deuren open zwaaien en in
winterwarme sfeer verhalen verteld worden: dat is het streven van Verhalenavond.
Sommige bezoekers/ luisteraars zullen hun route willen plannen om geen verhaal te hoeven
missen. Om jouw locatie te kunnen vinden is het daarom van belang deze online te zetten.
Jouw verhaal en foto, de naam van de verteller of organisatie en de vertellocatie komen
binnen 48 uur na je aanmelding online te staan. De correspondentiegegevens komen niet
online, deze gebruiken wij alleen voor eventuele rechtstreekse correspondentie met jou of
je organisatie.
Emailgegevens
Voor de goede afhandeling van de plaatsing van een verhaal is een emailadres verplicht.
Voor de verdere verwerking en communicatie over het evenement zullen wij primair dit
emailadres gebruiken. Verder kun je vrijwillig aangeven of je de Verhalenavond-nieuwsbrief
wilt ontvangen.
Ingestuurde foto
Het is belangrijk dat je toestemming van de fotograaf hebt om de foto te gebruiken die je
uploadt via het aanmeldformulier. Wij gaan er dus vanuit dat jij toestemming hebt om de
foto op www.verhalenavond.nl te plaatsen. Verhalenavond is hiervoor niet aansprakelijk.
Aansprakelijkheid
Jij bent verantwoordelijk voor wat er in jouw huis/organisatie gebeurt. Een ongeluk zit in een
klein hoekje dus zorg er voor dat in ieder geval je WA-, inboedel- en/of bedrijfsverzekeringen
in orde zijn. Verhalenavond, Museumfederatie Fryslân of Pier21 kunnen op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor ongeval, letsel, schade, diefstal e.d. voor, tijdens
of na het evenement. Deelname is geheel op eigen risico.

Wijziging / Annulering verhaal
We gaan er natuurlijk vanuit dat je jouw verhaal kunt vertellen, maar mocht er onverwachts
iets tussen komen of je wilt jouw verhaal/vertellocatie wijzigen? Neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op via info@verhalenavond.nl.
Annulering van Verhalenavond
Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden, zoals een Elfstedentocht en KNMI code
oranje en rood zullen we het evenement annuleren. Dit zal per email worden
gecommuniceerd met alle deelnemende verhalenvertellers.

