
Lustrumreglement 2021-2022
Met terugwerkende kracht geldig vanaf 5 oktober 2021.
Zoals ter stemming gebracht op de 474ste Algemene Vergadering der U.S.R. ‘’Triton’’ op 6
december 2021.

Overwegingen
1. Het Lustrumreglement geeft een overzicht van alle huisregels, normen, waarden en

gebruiken geldend tijdens de viering van het 28ste Lustrum der U.S.R. “Triton”.
2. Elke bezoeker van een Lustrumevenement en/of de Lustrumweek wordt geacht

bekend te zijn met het Lustrumreglement en de daarin genoemde regels te allen tijde
na te leven.

3. Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Elke Afnemer en/of bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
het Lustrumreglement.

5. Het Lustrumreglement is van toepassing op eenieder die een toegangsbewijs heeft
gekocht voor een van de Lustrumactiviteiten en die daarbij aanwezig is. Het
Lustrumreglement is hardcopy in te zien op de U.S.R. “Triton” of elektronisch via de
website www.usrtriton.nl en www.tritonlustrum.nl. Mocht u vragen hebben, neem
dan contact op met abactis@tritonlustrum.nl of per post: Verlengde Hoogravenseweg
13, 3525 BB Utrecht. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 030 2889588.
Het Lustrumreglement is onderhavig aan wijzigingen door de U.S.R. ‘’Triton’’. U
stemt ermee in dat steeds de laatste versie van het Lustrumreglement van toepassing
is.

1. Definities
In dit Lustrumreglement wordt verstaan onder:

1.1 Organisatie: de Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton”, een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend aan de
Verlengde Hoogravenseweg 13, 3525 BB te Utrecht, in de persoon van het Bestuur der U.S.R.
‘’Triton’’ en/of de Lustrumcommissie, hierna genoemd: U.S.R. ‘’Triton’’.

1.2 Afnemer: iedere persoon die direct of indirect een overeenkomst sluit met de organisatie
ter zake van het bijwonen van het georganiseerde Lustrumevenement en/of de ontvangst
van de artikelen.

1.3 Geldig toegangsbewijs: een door de organisatie verleend uniek entreebewijs, geldend
voor 1 persoon, dan wel voor het op het toegangsbewijs vermelde aantal personen;

1.4 Evenement: een (mede) door de organisatie georganiseerd feest, voorstelling,
muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords;

1.5 Terrein: elke feitelijke plaats waar een evenement wordt gehouden alsmede alle
gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen
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het evenement gehouden wordt alsmede, indien toepasselijk, de daaraan grenzende
openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

2. Verplichtingen en gedragsnormen Afnemer

Regelgevend kader

2.1 De meest recente versie van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de U.S.R.
‘’Triton’’ zijn van evenredige toepassing.

2.2 Gedurende zijn verblijf op het terrein dient de Afnemer zich te gedragen in
overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en
fatsoen.

2.3 Afnemer dient ten tijde van het evenement tenminste 18 jaar oud te zijn. De Organisatie
en/of de evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Afnemer
verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat
de Afnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Afnemer de toegang tot het
evenement en/of de evenementenlocatie worden on�egd, zonder het recht op vergoeding
van het aankoopbedrag en eventuele in rekening gebrachte service- en/of
administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

2.4 Afnemer dient zich te allen tijde te houden aan aanwijzingen en instructies van de
Organisatie en/of de verantwoordelijke Subcommissie en/of door de Organisatie
ingeschakelde derden.

Toegang

2.5 Voor toegang tot het Terrein dient Afnemer in bezit te zijn van een Geldig
toegangsbewijs. Afnemer is gehouden het toegangsbewijs het gehele evenement bij zich te
dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of aan de door haar ingeschakelde derden,
te tonen.

2.6 Afnemer kan bij het betreden van het Terrein worden gecontroleerd door de Organisatie
of de door haar ingeschakelde derden. Deze controle kan bestaan uit het controleren van het
toegangsbewijs, de identiteit van de Afnemer, een Coronacheck en/of een fysieke controle.
Het is toegestaan om te verzoeken de fysieke controle door een persoon van he�elfde
geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van controle leidt tot verwijdering van
het terrein, zonder restitutie van entreegelden.

2.7 De Organisatie neemt een eenmaal uitgegeven toegangsbewijs niet terug. Restitutie van
het aankoopbedrag is niet mogelijk. Het doorverkopen van losse tickets is toegestaan op
eigen risico van de Afnemer en alleen mogelijk voor de start van een evenement.
Doorverkoop van een passe-partout is alleen mogelijk met inachtneming van de
voorwaarden in de overeenkomst gesloten tussen de U.S.R. ‘’Triton’’ en desbetreffende
passe-partouthouder.



Gedragsregels en sancties

2.8 De Organisatie is bevoegd om cumulatief de volgende sancties op te leggen aan Afnemer
wanneer Afnemer handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het
Lustrumreglement of op andere wijze de openbare orde, goede zeden of fatsoen verstoort:

a. Een berisping;
b. De Afnemer verwijderen van het Terrein voor de duur van het evenement;
c. De Afnemer toegang tot andere Lustrumevenementen en/of de Lustrumweek

on�eggen.

Tevens is de Organisatie bevoegd om gemaakte schade door Afnemer terug te vorderen bij
desbetreffende Afnemer.

2.9 Naast het opleggen van de sancties genoemd in artikel 2.8, is het Bestuur der U.S.R.
‘’Triton’’ bevoegd om nadere sancties op te leggen in lijn met de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.

2.10 De Organisatie is in ieder geval bevoegd om een sanctie zoals genoemd in artikel 2.8 op
te leggen in de volgende gevallen. Deze opsomming is niet-limitatief:

a. Het bezit en/of gebruik van drugs;
b. Diefstal en/of fraude;
c. Seksuele intimidatie en/of wangedrag en/of misbruik;
d. Het toebrengen van (lichamelijk) letsel of een poging daartoe;
e. Het bezit en/of gebruik van wapens;
f. Het in gevaar brengen van anderen;
g. Overmatig drankgebruik;
h. Verstoring van de openbare orde, goede zeden en/of fatsoen;
i. Het niet opvolgen van instructies, aanwijzingen en/of opdrachten van de Organisatie

of door haar ingeschakelde derden;
j. Het betreden van het terrein met etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk,

(plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere
voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de
veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden,
spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname-
en fotoapparatuur met ui�ondering van ingehuurde fotografen;

k. Het beklimmen van podia, tenten, bouwwerken, hekken en/of andere objecten van
de locatie, waaronder begrepen een barovername;

l. Het strepen en/of gooien van bier en/of andere dranken en/of etenswaren;
m. Het meenemen, in het water gooien, vernielen en/of in brand steken van voorwerpen,

objecten en/of materiaal van het terrein.

2.11 De Organisatie is te allen tijde bevoegd de Afnemer toegang tot Lustrumevenementen
en/of de gehele Lustrumweek te on�eggen in de volgende gevallen. Deze opsomming is
niet-limitatief:

a. Het toebrengen van (lichamelijk) letsel of een poging daartoe;



b. Het bezit en/of gebruik van drugs;
c. Het bezit en/of gebruik van wapens;
d. Seksuele intimidatie en/of wangedrag en/of misbruik;
e. Diefstal en/of fraude.

2.12 De Organisatie is bij het opleggen van een sanctie niet gehouden tot restitutie van het
aankoopbedrag.

2.13 Roken, het plaatsen van fietsen en/of voertuigen en zwemmen en/of het water betreden
is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

3. Overmacht omtrent de evenementen

3.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede
begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden, epidemieën, het overlijden van leden, leden van verdienste en
ereleden van de U.S.R. ‘’Triton’’, heeft de Organisatie het recht het evenement te verschuiven
naar een latere datum, het evenement te annuleren of het evenement te wijzigen.

3.2 Indien de Organisatie het evenement annuleert wegens overmacht anders dan door de
gevolgen van COVID-19, is de Organisatie niet gehouden tot gehele restitutie van de
aankoopprijs van de passe-partout.

3.3 De Organisatie behoudt zich het recht voor het evenement zonder verdere opgaaf van
reden te wijzigen. Onder deze wijzigingen wordt verstaan onder andere, maar niet beperkt
tot: de datum, de locatie, het soort evenement, de line-up van artiesten. Aan wijzigingen
onderhavige evenementen geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst of
restitutie. Wel is de Organisatie gehouden een zo goed mogelijke alternatieve invulling te
geven, daarbij rekening houdend met de omstandigheden.

3.4 In mei 2022 besluit de Organisatie over de doorgang van de Lustrumweek op basis van
de geldende en verwachte maatregelen omtrent COVID-19. Indien er in mei 2022 wordt
besloten de Lustrumweek af te gelasten, wordt het aankoopbedrag van de passe-partout
gerestitueerd met aftrek van de reeds gemaakte kosten ter organisatie van de Lustrumweek,
kosten ter aanschaf van de welkomstpakke�en en kosten ter aanschaf van het exclusief
artikel. De Organisatie spant zich in om voor mei 2022 het maken van kosten ter organisatie
van de Lustrumweek tot een minimum te beperken.

3.5 De Organisatie is niet gehouden tot restitutie van losse tickets is in geval van
verplaatsing, annulering en/of wijziging van het evenement door COVID-19 of andere
redenen.

4. Aansprakelijkheid omtrent de evenementen

4.1 Deelname aan een of meerdere evenementen geschiedt geheel op risico van de Afnemer.



4.2 De Organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van deelname aan
een of meerdere evenementen.

4.3 Eventuele aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar van de U.S.R. ‘’Triton’’ gedane uitkering.

4.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of als de schade niet door
de verzekering wordt gedekt, is de U.S.R. ‘’Triton’’ niet aansprakelijkheid voor enige schade.

4.5 De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4.6 De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten
in strijd met de instructies van begeleiders van de Organisatie en/of haar commissieleden
en/of door haar ingeschakelde derden, c.q. fouten die zijn toe te rekenen aan gedrag van de
Afnemer.

4.7 De Organisatie is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen van,
beschadigingen aan en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

5. Beeldmateriaal omtrent de evenementen en intellectuele eigendomsrechten

5.1 De Organisatie is gerechtigd om het evenement en de afnemer op beelddragers te doen
vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken
middels alle haar ten dienste staande middelen. Indien Afnemer hier niet akkoord mee gaat,
zal hij daar uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar tegen moeten maken.

5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken)
op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van de U.S.R. “Triton”
(of heeft U.S.R. “Triton” in beheer met toestemming van de rechthebbende). Gebruik door
de Afnemer mag hier geen inbreuk op maken.


