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HUISREGELS + VERKOOPSVOORWAARDEN

HUISREGELS
ARTIKEL 1
De koper van een toegangsticket & iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven
in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast, in het bijzonder de leeftijdsvoorschriften. In geval van niet-naleving ervan, hebben de
inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.
ARTIKEL 2
NIET TOEGELATEN :
EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN
GEVAARLIJKE VOORWERPEN
DRANK MEENEMEN BIJ HET VERLATEN VAN HET EVENEMENT
DIEREN (uitgezonderd geleidehonden)
RUGZAKKEN/TASSEN (enkel kleine handtassen toegelaten)
ARTIKEL 3
De inrichters behouden zich o.a. het recht voor:
- de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;
- de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
- de (kleine) handtassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;
ARTIKEL 4
De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:
verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of
drugs op het evenement of de omgeving ervan;
die moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan;
die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs.
ARTIKEL 5
Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het
evenement staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.
ARTIKEL 6
Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement moeten
verlaten.
ARTIKEL 7
Bij afsluiting van het evenement om veiligheids- of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement
ontzegd worden (tijdelijk).

VERKOOPSVOORWAARDEN
Tickets worden niet teruggenomen of terugbetaald of geruild.
Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel online.
Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.
De ticketkoper dient zich te houden aan de vermelde leeftijdsvoorschriften alsook aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot
evenementen’ (BS 30 juli 2013).
Ticketprijzen zijn bepaald door de organisator exclusief transactiekosten aangerekend door de ticketingpartner.
Voor al uw vragen m.b.t. tickets aangekocht via internet kunt u terecht bij info@festivel.be
Wijzigingen in de programmatie geven geen recht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge
gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De koper van een ticket bevestigd ook afstand te doen van enig verhaal van zijn tickets of vouchers in een
overmachtsituatie.
Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
Tickets mogen niet doorverkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële ticketverdeler of organisator. De tickets die zonder deze
toestemming van de officiële ticketverdeler en/of organisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële
ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden
aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
De online ticketingtool is een B2C verkoopkanaal voor particulieren. Het is niet mogelijk hiervoor een factuur te maken. De koper via één van deze kanalen
bevestigt aldus door gebruik te maken van dit kanaal geen factuur te willen, dit is enkel mogelijk bij het aangaan van een sponsorpakket.
Er zijn specifieke facturatievoorwaarden.

