Algemene voorwaarden Verhalenavond
Aanmelding
We doen ons best om jouw informatie na aanmelding op werkdagen binnen 48 uur op de
website te plaatsen. Laat vrienden, kennissen en buren weten dat je meedoet, ook via social
media. Nodig iedereen uit om naar jouw verhaal te komen luisteren! Misschien kun je ze
zelfs overhalen om ook een verhaal te vertellen.
Spelregels
Mijn verhaal voldoet aan de 8 spelregels (zie ook https://youtu.be/jXcPCnIlaEc) en mijn
praktische uitvoering voldoet aan alle punten van de checklist die op de website staan
(https://verhalenavond.nl/ik-ben-verteller/).

Programma
De avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Bij het aanmelden heb je aangegeven op welke
tijdstippen jij jouw verhaal vertelt, dit publiceren we op de website. We verwachten dat
jouw vertel locatie de deuren geopend heeft op deze momenten.
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
Jouw vertellocatie zetten we binnen 48 uur na aanmelding online, samen met jouw korte
omschrijving van het verhaal, je foto en jouw naam of die van de organisatie. Jouw
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 mailadres verplicht. Voor
de verdere verwerking en communicatie over het evenement zullen wij primair dit
mailadres 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 en dat wij deze ook mogen delen via Social
Media. Verhalenavond is hiervoor niet aansprakelijk.
Aansprakelijkheid
Jij bent verantwoordelijk voor wat er in jouw huis/organisatie gebeurt. Zorg er voor dat in
ieder geval je WA-, inboedel- en/of bedrijfsverzekeringen in orde zijn.
Verhalenavond/Pier21 kan 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.

Corona
Uiteraard kunnen we er niet omheen, het thema is dit jaar niet voor niks ‘Het Virus’. We
willen je vragen om je aan de regels van het RIVM te houden en dit ook kenbaar te maken
aan de bezoekers die naar jouw verhaal luisteren. We maken een corona pakketje dat je
binnenkort kunt downloaden (link) en kunt printen. Je vindt hier tips, huisregels, routepijlen
en een bordje waarop je kunt aangeven dat je VOL zit.
Wijziging / Annulering verhaal
We gaan er natuurlijk van uit 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 aanmelden@verhalenavond.nl.
Annulering van Verhalenavond
Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden, zoals een Elfstedentocht en KNMI code
oranje en rood of een lock down zullen we het evenement annuleren. Dit zal per e-mail
worden gecommuniceerd met alle deelnemende verhalenvertellers.

