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HUISREGELS TERRASARRANGEMENT

PROEVEN AAN ANDRÉ RIEUt
Het culinaire terrasarrangemen
André Rieu en de ondernemers aan het Vrijthof heten u van harte welkom bij de bijzondere concerten
van André en zijn Johann Strauss Orkest. U bent in de gelegenheid om te genieten van een culinair
terrasarrangement. Met één kaartje kunt u genieten van een prachtig concert in de onweerstaanbare
ambiance van het mooiste plein van Nederland en overheerlijke spijzen in de vorm van een 3-gangenmenu.

Nogmaals, wij hopen dat u een zo plezierig mogelijke avond heeft (dat is nu net de bedoeling), maar
houdt rekening met de andere bezoekers. In het geval van overlast heeft uw gastheer het recht u
verdere toegang tot het terras te verbieden. U heeft dan geen recht op teruggave van de kosten.
• Als bezoeker van de terrassen heeft u in de meeste gevallen geen direct zicht op het podium. Via
de geplaatste beeldschermen en geluidsinstallaties kunt u het concert toch uitstekend volgen. U
loopt dus niet vanaf het terras naar het pleingedeelte om daar voor de hekken of het podium te gaan
staan, dan hindert u andere bezoekers.

Zoals u weet laten veel mensen deze buitenkans niet glippen en zullen tijdens het concert weer meer
dan 10.000 bezoekers op het Vrijthof aanwezig zijn. Om het geheel in goede banen te leiden geven wij
u enkele aanwijzingen en tips. Als iedereen zich daar aan houdt, staat niets een onbezorgd genieten
voor u en uw medebezoekers in de weg.

• Het concert gaat ook bij slechter weer gewoon door. Wanneer het regent tijdens het diner, krijgt u
binnen een plaats of worden de terrasparasols uitgeklapt, zodat u toch droog zit. Tijdens het concert
worden de parasols weer ingeklapt, omdat anders het zicht op het podium of beeldscherm belemmerd
wordt. Paraplu’s zijn niet toegestaan. Houdt hier rekening mee en zorg voor gepaste regenkleding.

• De Vrijthofondernemer is verantwoordelijk voor de kaartverkoop alsmede de inhoud van het
culinaire terrasarrangement.

• Bezoekers met een terrasarrangement, die een plaatsje op de rijbaan van het Vrijthof hebben
gekregen, moeten er rekening mee houden dat dit gedeelte van het terras maximaal een half uur na
het einde van het concert opgeruimd moet worden. Dit heeft te maken met het vrijgeven van de rijweg
voor het gemotoriseerd verkeer en dus uw veiligheid. U blijft dan uiteraard van harte welkom op ons
‘normale’ terrasgedeelte; wij vragen u in dit geval alleen om een stukje op te schuiven.

• U bent welkom op het Vrijthof vanaf 18.30 uur. Het diner start om 19.00 uur. Bij aankomst meldt
u zich bij het bedienend personeel; zij zullen u naar uw plaats begeleiden. U gaat dus niet zomaar
ergens zelf zitten. De tafels hebben in de meeste gevallen meer plaatsen dan het aantal dat u gereserveerd heeft; u deelt dus hoogstwaarschijnlijk uw tafel met andere gasten. Indien u reeds vóór
17.30 uur op het Vrijthof aanwezig bent, zult u worden verzocht van 17.30 uur tot 18.30 uur het
Vrijthof te verlaten.
• Tijdens het concert is er geen bediening en kunt u dus niets bestellen; alleen voor en na het concert
en tijdens de pauze. Plaats uw bestelling dus voor aanvang van het concert!
• André Rieu tovert het hele Vrijthof om tot concertzaal. Daarbij heeft hij uw gepaste aandacht nodig
om tot artistieke topprestaties te komen. Steek uw enthousiasme en waardering niet onder stoelen
of banken, maar veroorzaak geen overlast voor uw medebezoekers. Verlaat uw plaats alleen tijdens
de pauze (behalve natuurlijk voor een mooie wals aan de buitenkant van het terras) en voer tijdens
het concert geen luidruchtige gesprekken met uw tafelgenoten. U kunt als bezoeker met volle teugen
genieten van het concert, dat staat voorop. Voor uw eigen feest is na afloop voldoende gelegenheid.

• André Rieu Productions BV is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement te (laten)
maken. Door het bezoeken van het evenement stemt u er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in
dat mogelijke opnamen van u worden gemaakt. Voor zover u in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden,
draagt u – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele
eigendoms)rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan André Rieu Productions BV.
Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
• Het is bezoekers niet toegestaan huisdieren mee naar binnen te nemen op het evenemententerrein.
Gecertificeerde blindengeleidehonden en assistentiehonden zijn hierop een uitzondering.
• Tijdens de gehele avond zijn de huisregels voor de Vrijthofconcerten van André Rieu voor alle
bezoekers van toepassing.

Smakelijk eten en een fijne voorstelling!

