Reglement aanbiedingen en evenementen
De spelregels voor het bestellen van deze kaarten voor aanbiedingen en deelnemen aan
evenementen zijn:
1. Lid moet zelf deelnemen. Kaarten mogen niet voor derden worden gekocht.
2. Aanmelding tegen ledenprijs is toegestaan voor aantal vermeld in aanbieding of
evenement. Verder betaal je de introducéprijs.
3. Bij sommige aanbiedingen geldt de ledenprijs ook voor de tot het eigen gezin
behorende (inwonende) kinderen, maar dit wordt dan in de aanbieding vermeld.
4. Voor verdere familie of vrienden kunnen ook kaarten worden gekocht, maar dan
tegen introducéprijs.
5. Leden hebben voorrang op introducés.
6. Er is per aanbieding of evenement vaak een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
7. De aanbiedingen en evenementen zijn - zolang de aanbieding geldig is of de
voorraad strekt - te vinden op deze site.
8. Bij de aanbiedingen en evenementen staat altijd een sluitingsdatum vermeld
(Aanbieding/Evenement details). Tot die tijd kun je dus je bestelling plaatsen.
9. De kaarten die je hebt gekocht via IDeal, kunnen niet meer worden geannuleerd
c.q. terug genomen. Uiteraard geldt dit ook voor de kaarten die je al hebt
afgenomen en ontvangen.
10. Wanneer je kaarten besteld via de wachtlijst, dan gaan wij proberen deze kaarten
voor jou te regelen. Indien dit lukt ben je dan ook verplicht om die kaarten af te
nemen en kun je die niet meer terug geven.
11. De kaarten worden uiterlijk 1 week voor het evenement toegezonden per post of

Email; tenzij anders vermeld.
12. Sommige E-tickets worden naar je gemaild door onze leverancier. Dit staat in de betreffende

aanbieding vermeld. Bestellen betekent dat je hiermee akkoord gaat. Je gegevens worden
door onze leverancier niet bewaard en dus niet aangewend voor commercieel gebruik.
13. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. OP = OP
14.

De personeelsvereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele wanprestaties
van derden.

