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V2020 - 01-12-2019 

Verkort reglement (lees voor uitzonderingen* het volledige reglement!) 

• Chauffeur + Bijrijder/busverantwoordelijke = Altijd(!!) de Baas 

• Eigen eten en drinken mag NIET (½ liter Plastic flesje niet-alcoholisch wel) 

• Roken en drugs mag NIET 

• Afval (ook kauwgoms) in de afvalzakjes en nergens anders 

• Veiligheidsgordel = Deze dragen 

• De bus is geen gymzaal, dus niet op meubilair staan / hangen en niet rondlopen tijdens de 
rit! 

• De bus blijft zoals hij is: Rotzooi / bekladden / schade / kapot = Schoonmaken, 
Betalen&uitstappen 

• Het kan zijn dat je misselijk wordt in de bus; er hangen zakjes en er is een toilet; gebruik die 
dan ook zoals het hoort. Als de bus schoongemaakt moet worden, dan mag de 
veroorzaker/ster hier zelf voor opdraaien en kan men alsnog een rekening verwachten voor 
de extra schoonmaak kosten. De veroorzaker/ster mag ook niet meer verder meereizen en 
zal bij de eerst volgende mogelijkheid uit mogen stappen. In sommige gevallen schakelen wij 
ook de politie in.  
(de bus/bussen kunnen voor de volgende ochtend al besproken zijn, dus reken op een paar 
honderd Euro die ook voor de veroorzaker/ster zijn/haar rekening kan komen).  M.a.w. 
kotsen = Minimaal 50 Euro+ zelf schoonmaken (in een zakje = gratis) + bus verlaten! 

• STRAALBEZOPEN MENSEN (of zwaar stoned) nemen we niet mee heen en/of terug.  

• Niet luisteren / schelden / agressie / vechten = Verder lopen. 

• *Email niet gezien is geen excuus voor annuleren of niet/te laat betalen! Je bent zelf 
verantwoordelijk voor jou email! Het kan zijn dat de email in jou SPAM/Ongewenste Items 
map komt, bekijk die map na inschrijving! 

• *Betalingen moeten minimaal 10 werkdagen voor vertrek ontvangen zijn per bank of contant 
bij de aangegeven locaties. Te laat betalen = verhoging van 10% met een minimum van €10,- 
per opgegeven persoon. 

• *Aanmelden, betalen, minder dan 7 dagen voor vertrek annuleren = Zelf vervanging zoeken 
(evt. kunnen entreetickets ongeschonden ingeleverd worden afhankelijk van het evenement) 

• Aanmelden, betalen en niet op dagen = Geen geld terug. 

• *Aanmelden, in de bus willen betalen en niet op komen dagen = Rekening krijgen+verhoging! 

• Te laat bij de bus? Bus weg = Pech 

• Uit de Club/Evenement geschopt = Uit de Bus geschopt (en andersom) 
 
Is dit niet duidelijk genoeg of staat hier niet in wat je wilt weten, lees dan de uitgebreide 
voorwaarden hieronder. 
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(Bus)(Trip) voorwaarden Party-People Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland 
Bij het overtreden van deze simpele regels (en/of de regels van de locatie) zal de naam (of 
namen van evt. de groep van personen) doorgegeven worden aan de vervoersbedrijven en 
UITGAANSGELEGENHEDEN waar wij contacten mee hebben; zowel in Nederland als in België, 
met als doel om deze persoon of personen op een “zwarte lijst” te zetten en in de toekomst te 
weigeren. 
0.Wij zijn Party-People Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland 
Wie zijn wij? Wij zijn Party-People Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland. Wij zijn een wisselende 
groep personen/vrienden, die vanuit dat oogpunt uitgaan en festivals bereikbaar wil maken 
voor onze vrienden, jullie dus! Wij zijn geen specifieke rechtspersoon, maar zie ons als 
bemiddelaars, die voor de vriendengroep bezig is. Wij hebben wel ondersteuning van enkele 
bedrijven en werken met enkele samen, om voor de vriendengroep het beste eruit te halen. 
Dit betekend dus dat wij onderhandelen om korting te krijgen op tickets en meestal ook 
vervoer regelen. Dit betekend dan ook dat wij niet aansprakelijk zijn voor wat er voor, 
tijdens of na uitgaan of festivalbezoek gebeurd. Wij hebben deze regels opgesteld zodat 
iedereen een leuke tijd kan hebben en onze vrienden niet met de zooi opgezadeld zitten van 
onze zogenaamde vrienden. 
1.Roken/drugs op de bus 
Druggebruik en roken is ten strengste verboden in de bus. Onderweg zullen er stops worden 
gemaakt om mensen op te laten stappen, hier zou je eventueel indien mogelijk naar 
hartenlust kunnen roken. Deze stops zijn in overleg met de buschauffeur en de 
busverantwoordelijke. 
2.Drank op de bus 
Meenemen van je eigen drank is niet toegestaan. EEN EIGEN PLASTICFLESJE ZONDER 
ALCOHOLISCHE DRANK (BV. WATER) VAN MAX ½LTR WEL! Tijdens de rit is het in sommige 
gevallen mogelijk om drinken te kopen bij de buschauffeur tegen “lage” tarieven. Overmatig 
drankgebruik wordt niet getolereerd! Mensen te ver onder invloed van drank en/of drugs 
worden geweigerd, deze keuze is aan de Chauffeur/Bijrijder/busverantwoordelijke zelf. 
3.Vertrekuren bus 
Door omstandigheden kan het gebeuren dat de opstaptijden niet exact uitkomen 
(vertragingen) dus gelieve een beetje geduld uit te oefenen als de bus wat later is. Ook kan 
het zijn dat de bus vroeger op de opstapplaats verschijnt dan vermeld. Daarom verzoeken 
we je tenminste 10 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de opstapplaats.  
Na afloop van jou uitgaansavond staan de bussen gereed voor de terugreis. De bus vertrekt 
op het vooraf met de chauffeur afgesproken tijdstip, zorg dat je hier ook op tijd bent. Zo 
niet, dan kunnen hier extra kosten aan hangen of de bus is zonder jou vertrokken. 
4.Identiteitsbewijs 
Wij controleren NIET op ID en LEEFTIJD, de enige controle die wij uitvoeren is aan de hand 
van de INSCHRIJVING. Hoe de diverse locaties hier mee om gaan is niet ONS probleem en 
tenzij anders aangegeven hebben wij hier ook geen invloed op. Vergeet dus zeker niet je ID 
mee te nemen. 
5.De bus 
Hou de bus netjes en schoon er hangen afvalzakjes, gebruik deze dan ook daarvoor. 
Bevuilen, vernielingen aan de bus aanbrengen, diefstal en andere zaken van deze aard leiden 
automatisch tot een verwijdering uit de bus EN het evenement. Bovendien zal er ook 
aangifte worden gedaan en een schadevergoeding gevraagd worden. 
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Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning forceren, zetelbekleding bevuilen, ...), 
moet dit komen melden aan de busverantwoordelijke en/of buschauffeur en voor de 
gevolgen instaan (schoonmaken en/of schadevergoeding betalen indien nodig). Zo niet zal 
het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.  
6.Toilet op de bus 
In de meeste bussen is er een toilet op de bus aanwezig is. Gebruik deze dan ook als toilet en 
hou deze schoon. Soms kan het zijn dat er op het laatste moment naar een kleinere of 
andere bus, waar geen toilet beschikbaar is, overgeschakeld moet worden. Gebruik dan de 
busstops zo goed mogelijk hiervoor te benutten. Deze stops zijn in overleg met de 
buschauffeur en de busverantwoordelijke. 
7.Ruzie maken, vechten of baldadigheid op de bus of op locatie 
Ruzie zoeken en/of maken, vechten met anderen of baldadigheid op de bus of in de 
uitgaansgelegenheid kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en 
voordelige manier naar een uitgaansgelegenheid te reizen. Indien er zich toch problemen 
voordoen zal dit leiden tot een verwijdering uit de bus EN de UITGAANSGELEGENHEID. Als 
dit problemen voor “onze groep” gasten veroorzaakt, dan kunnen wij er voor kiezen 120% 
van de volledige kosten “(bus+entree)*(maximale buscapaciteit)” op deze persoon te 
verhalen. 
9.Persoonlijke spullen 
Afhankelijk van de rit kunnen mogelijk persoonlijke spullen in de bus blijven liggen. Bij de 
meeste ritten blijft de bus namelijk ter plaatse. Indien dit toch mogelijk is gebeurd dit geheel 
op eigen risico. 
10.Op Locatie 
Als men bij en/of in de UITGAANSGELEGENHEID zich niet aan de daar geldende regels houdt 
kan dit resulteren in verwijdering uit de bus. 
11.Inschrijvingen,Email,Tickets&Betalingen (zie 12 voor uitzonderingen) 
Iedere inschrijving bestaat uit een minimaal een NAAM, ADRES, GEBOORTEDATUM, 
GSMNUMMER, EMAILADRES, welke naar waarheid opgegeven dienen te worden,daarnaast 
voegen wij iedereen ook toe aan ons Facebookaccount en whatsappaccount voor snelle en 
praktische communicatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van jou email. Na 
jou inschrijving wordt er direct en automatisch een bevestiging van inschrijving verzonden. 
Daarnaast wordt er binnen 0-4 werkdagen een email door ons verzonden met 
betalingsgegevens, hoe wij om gaan met wijzigingen en eventueel annuleringen. Deze email 
kan in de SPAM/Reclame/Ongewenste Items map terecht komen en jij en niet wij bent 
verantwoordelijk om deze bij te houden. Heeft men binnen 4 werkdagen van ons geen email 
ontvangen dient men contact op te nemen zodat wij de email opnieuw verzenden. Te laat 
betalen of annuleren, omdat men een email van ons niet gezien heeft in de 
SPAM/Reclame/Ongewenste Items map wordt niet geaccepteerd.  De opgegeven gegevens 
worden door ons niet aan 3e verstrekt en staan beveiligd opgeslagen. Wij gebruiken de 
gegevens op contact op te nemen waar dit nodig is en enkele malen per jaar sturen kunnen 
wij een bericht sturen. Er is een minimaal aantal personen nodig per route, mocht het aantal 
niet gehaald worden kijken wij voor alternatieven of storten wij de buskosten en evt. 
ticketkosten* terug (*uitzondering voor festival/non-refundable tickets zoals bijvoorbeeld 
festival tickets)! Daarnaast kan het zijn dat tickets op naam gezet moeten worden of dat 
tickets alleen in combinatie met busvervoer geldig zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
foutief doorgegeven/ingeschreven gegevens. Opstapplaatsen worden aangedaan bij 
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voldoende animo. Indien jouw gewenste opstapplaats niet vermeld staat op het 
registratieformulier, deze bij het opgeven te vermelden. Dan gaan wij kijken wat wij voor jou 
kunnen doen, maar beloven niks. Betalingen moeten minimaal 10 werkdagen voor vertrek 
ontvangen zijn per bank of contant bij de aangegeven locaties/personen tenzij anders 
aangegeven (bijvoorbeeld festival tickets). Als men minder dan 7 dagen voor vertrek wilt 
annuleren krijgt men de betaling niet terug. Mocht er afgesproken zijn om als uitzondering in 
de bus te betalen en men komt niet opdagen, dan kan men alsnog een rekening verwachten. 
Aanmelden, betalen en niet op dagen geeft geen recht op het retourneren van de betaling. 
Het niet houden aan de betalingsvoorwaarden kan betekenen dat wij een 
compensatie/verhoging van 10% in rekening brengen met een minimum van €10,- per 
opgegeven persoon. Deze compensatie/verhoging krijgt men niet terug bij annuleringen, ook 
niet als de plaats of het ticket doorverkocht kan worden. 
  
12. Extra regels Festivals, Bus & Tickets 
Festival en concertkaarten vallen onder tijdsgebonden artikelen (zoals kranten en 
tijdschriften), hierdoor wijken deze af m.b.t. regels over “koop op afstand”. Daarom voeren 
wij sommige inschrijvingen uit in twee stappen. Een voorinschrijving en een “definitieve 
inschrijving” aan de hand van een link die men per email krijgt. Hierdoor bevestigt men bij 
de 2e inschrijving of betaling dat men de tickets wil. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
evenementen die afgelast, gestopt of verplaatst worden, ongeacht de omstandigheden. 
Zodra wij de bestelling van de tickets hebben geplaatst ligt de verantwoording bij de 
organisatie. Wij zullen er wel alles aan doen om de vriendengroep zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen in gevallen dat men er niet uit komt. Wij zullen dan kijken naar wat er 
mogelijk is, maar zullen handelen in het belang van de vriendengroep en niet de individu! 
12.1 TOMORROWLAND. Party-People Zeeuws-Vlaanderen is Official Travel Partner van 
Tomorrowland, dit betekend dat wij Bustickets en Bustickets+Camping/Entree Combi’s en 
tenten aanbieden. Men dient te voldoen aan de voorwaarden van Tomorrowland 
https://www.tomorrowland.com/nl/dreamville/praktisch/algemeen-reglement. 
12.1.1 Bustickets geven toegang tot de Bus naar Tomorrowland Dreamville en terug naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Dit ticket geeft geen toegang tot Tomorrowland of Dreamville! 
12.1.2 Bus+Voorinschrijving Entree (Friendship Garden/Magnificent Green+Full Madness 
Entree) werkt met een voorinschrijving. Deze voorinschrijving is €100,- en is bindend, 
waarbij men als men aan de eisen voldoet die door Tomorrowland en ons gesteld zijn 
gegarandeerd de Friendship Garden/Magnificent Greens+Full Madness Entree via ons kan 
bestellen. Bij een geldige voorinschrijving krijgt men een unieke persoonlijke code, om de 
definitieve tickets te bestellen! De definitieve tickets dienen binnen 14 dagen na de 
voorinschrijving aangeschaft te worden, anders vervalt de persoonlijke code. Doet men een 
voorinschrijving en voldoet men niet aan de eisen of is de persoonlijke code vervallen, dan 
wordt het ticket omgezet in een regulier busticket naar Tomorrowland Dreamville, zonder 
mogelijkheid tot restitutie van het busticket of het verschil ten opzichte van een regulier 
busticket! 
12.1.3 De bussen rijden alleen maar op donderdag heen en maandag terug naar Zeeuws-
Vlaanderen, ben jij in het bezig van een Full Madness ticket dan zal jij zelf voor jou verblijf 
moeten zorgen. 
12.1.4 Definitieve Tickets (Friendship Garden/Magnificent Greens+Full Madness Entree) 
worden alleen uitgegeven met een geldige voorinschrijving! Mochten mensen toch proberen 
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deze tickets aan te schaffen zonder geldige voorinschrijving, dan zullen deze door ons 
geannuleerd worden en 10% van de in de onlineshop origineel gegeven prijs (met een 
minimum van €100) als annuleringskosten ingehouden worden bij het terug storten. De 
definitieve tickets dienen binnen 14 dagen na de voorinschrijving aangeschaft te worden. 
Om problemen met geldigheid van inschrijvingen te voorkomen raden wij iedereen aan om 
de lijst in te vullen op http://www.ppzvl.nl/tml/. Deze lijst geeft een goed beeld of men mee 
mag, tevens krijgt men een reactie van ons of men mee mag! Bij twijfel dient men contact 
met ons op te nemen via Facebook of Whatsapp. Tickets zijn persoonlijk en kunnen niet 
zomaar op een andere naam gezet worden. Tickets zijn gekoppeld aan het busvervoer vanuit 
Zeeuws-Vlaanderen. De Treasure Cases en Bracelets zijn af te halen bij Verhuurcentrum 
Breskens, Boulevard 8 in Breskens op vertoon van het definitieve ticket. Bezorging is 
mogelijk in Zeeuws-Vlaanderen à €10p.p. 
12.1.5 Tenten. Bij bestellen van een tent krijgt men een ticket voor een tent. Dit ticket geeft 
recht of gebruik van een door ons aangeleverde tent. Dit is een koepeltent en GEEN 
Dreamville tent! Dit ticket is alleen te gebruiken in combinatie met vervoersticket naar 
Tomorrowland via Party-People Zeeuws-Vlaanderen.  De tent is en blijft eigendom van Party-
People Zeeuws-Vlaanderen. De tent dient men zelf op te bouwen en af te breken en dient 
ongeschonden terug ingeleverd te worden bij de bus terug!  Is de tent beschadigd of door 
een andere reden niet meer bruikbaar, dan zal men een schadevergoeding van €80,- moeten 
betalen. 
13. Algemene reis voorwaarden van de busmaatschappij zijn van toepassing: 
Let op wij zijn enkel de reisbemiddelaar, de groep in de bus is de boekende entiteit. 
De algemene voorwaarden zijn busmaatschappij afhankelijk en zal om verzoek per email 
toegezonden worden. (Dit kan soms pas de laatste week, wanneer de busindeling bekend is) 
Om een goede indruk te krijgen van de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de 
volgende links: 
http://www.knv.nl/multimedia/documenten/nl_tekst_2011_op_1_pagina_nieuwlogo_kleur.
pdf 
http://www.clv-gr.be/pdf/algemene_voorwaarden.pdf 
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