KLUISJESREGLEMENT ZIGGO DOME
1.

Gebruik van de kluisjes geschiedt op eigen risico van de Gebruiker, en Gebruiker is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de in het kluisje opgeborgen items. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake
“bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de Ziggo Dome en gebruikers van
de kluisjes.

2.

Gebruiker dient vóór gebruik te controleren of het kluisje functioneert, en is verplicht gevonden items
af te geven bij het personeel van de Ziggo Dome.

3.

De Ziggo Dome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de sleutel of (de
inhoud van) de in de kluisjes opgeborgen items. De Ziggo Dome is niet aansprakelijk voor schade van
de Gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haarzelf of
haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De
aansprakelijkheid van de Ziggo Dome is te allen tijde beperkt tot € 250,-- per kluisje (inclusief de
inhoud daarvan).

4.

Het is verboden om items in het kluisje te bewaren die explosief, ontvlambaar of anderszins gevaarlijk
en/of schadelijk zijn en/of overlast kunnen veroorzaken. De Ziggo Dome behoudt zich het recht voor
om – op kosten van de Gebruiker – dergelijke items te vernietigen of verwijderen, zonder dat
Gebruiker terzake enige vordering geldend kan maken. Indien door of vanwege de inhoud van het
kluisje schade ontstaat aan goederen of personen, dan is de Gebruiker daarvoor volledig
aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart de Ziggo Dome van alle schade die wordt veroorzaakt door (de
inhoud van) de door Gebruiker in bewaring gegeven items.

5.

De Ziggo Dome is gerechtigd om het kluisje te openen en (de inhoud van) de items te controleren en
zo nodig in bewaring te nemen. De Ziggo Dome behoudt zich het recht voor om bewaring in de
kluisjes te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk)
verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud.

6.

Bij verlies, breuk of diefstal van de sleutel is de volgende procedure van toepassing:
a. De Gebruiker dient zich te melden bij de dichtstbijzijnde Servicebalie;
b. De Ziggo Dome is in dit geval gerechtigd de identiteit van de gebruiker vast te stellen aan de
hand van een geldig identiteitsbewijs;
c. Nadat de gebruiker het aangewezen formulier heeft ingevuld en ondertekend zal de Ziggo
Dome zich, tijdens het evenement of na het einde van het evenement, inspannen om het
betreffende kluisje – eventueel op kosten van de Gebruiker – open te maken;
d. Pas als de Gebruiker haar recht op de inhoud van het kluisje naar het oordeel van de Ziggo
Dome heeft bewezen zal Ziggo Dome overgaan tot het overhandigen van de inhoud;
e. Bij twijfel over het recht op de inhoud van de Gebruiker is de Ziggo Dome gerechtigd de inhoud
tot 30 minuten na het einde van het evenement in bewaring te nemen bij een Servicebalie.
De Ziggo Dome is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het openen van het
kluisje. De Gebruiker is bij verlies of diefstal van de sleutel aansprakelijk voor de vervangingskosten
van de sleutel.

7.

Indien items niet na sluitingstijd of het einde van het evenement uit het kluisje zijn gehaald, is de Ziggo
Dome gerechtigd (maar niet verplicht) om de items voor rekening en risico van de Gebruiker elders
en/of tegen een hoger tarief op te slaan, en/of na 2 maanden deze items te vernietigen zonder dat
de Gebruiker enige vordering geldend kan maken. De Ziggo Dome aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overschrijding van de bewaar- of huurtermijn en/of
vernietigen van de items.

