TICKETSHOPVOORWAARDEN
Koopt u in onze webshop tickets voor een evenement of locatie, bijvoorbeeld voor rondleidingen,
musea, concerten, lezingen, excursies, rondritten of workshops, dan geldt in afwijking en aanvulling
op onze webshopvoorwaarden het volgende:
Tickets kopen
Via onze website kunt u rechtstreeks bij de ticketverkoper een ticket kopen voor toegang tot een
evenement of locatie. VVV Texel vervult een bemiddelende rol en wordt geen partij bij die
overeenkomst. De webshopvoorwaarden en deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.
Indien tijdens het evenement één (of meer) overnachting is inbegrepen, zijn de Algemene
Reisvoorwaarden eveneens van toepassing.
Tickets ontvangen Na afronding van het bestelproces en uw betaling op de website, ontvangt u de
tickets voor de datum van uw keuze via email.
Tickets
U dient eventuele onjuistheden van de gegevens op de toegangskaart direct te melden bij VVV Texel.
VVV Texel is niet aansprakelijk te stellen voor enigerlei vorm van letsel of schade ten gevolge van
onjuiste vermelding van gegevens op het ticket of voor letsel aan deelnemer(s) of derden of schade
aan de eigendommen van de deelnemer(s) of derden, voorgevallen voor, tijdens of na een activiteit,
excursie of evenement, waarvoor het entreebewijs bij of via de Stichting VVV Texel Promotie is
verkregen.
Toegang
Op vertoon van het ticket heeft u toegang tot het evenement of de locatie van de ticketverkoper.
Indien voor doorgang van het evenement een voorwaarde geldt, zoals een minimaal aantal
deelnemers of bepaalde weersomstandigheden, zal de ticketverkoper minimaal 48 uur voorafgaand
aan het evenement aan u laten weten of het evenement door gaat. Gaat het evenement niet door,
dan ontvangt u een tegoedbon voor deelname of toegang tot het evenement op een andere datum
of u ontvangt uw geld terug.
Een ander in uw plaats?
Via onze website koopt u een ticket voor een bepaalde datum van uw keuze. Heeft u zich bedacht? U
kunt niet annuleren en er geldt geen wettelijke bedenktermijn. U kunt uw tickets wel altijd
overdragen aan een ander. Die ander komt dan in uw plaats. De ticketverkoper zal die ander toegang
verlenen tot zijn evenement of locatie op vertoon van het ticket.
Vragen?
Heeft u vragen, u kunt altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via
E-mail: info@texel.net
Tel: 0222 - 31 47 41
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