
 

 

 

Algemene voorwaarden kaartverkoop Lustrumgala Grote Avond Willem de Zwijger College 

 

 

Artikel 1 Definities 

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: 

Bezoeker:  De consument of het bedrijf dat een ticket koopt via www.wdz.nl voor het  

  Evenement. 

Boeking: De totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Bezoeker op de wijze als  

 uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de  

 Organisator van een Evenement. 

Evenement: De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een  

  voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, 

  theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement 

  ten behoeve waarvan het ticket is gekocht. 

Locatie:  De plaats waar het Evenement gehouden wordt. 

Organisator: De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand 

  komt bij aanschaf van het ticket. 

Overeenkomst: De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker. 

Ticket:  Het toegangsbewijs tot een Evenement. 

Willem de Zwijger College:Onderwijsinstelling. Onderdeel van het S.I.V.O.G. Stichting voor  

   Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi, gevestigd te  

   Nieuwe ’s Gravelandseweg 38, 1405 HM Bussum. 

Website: De website www.wdz.nl. 

 

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst 

2.1 Alle door de Organisator, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) 

aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. 

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisator en 

door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins 

verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van 

plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen. 

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en 

enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen 

van de Organisatie te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij 

binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Locatie, ook indien de Bezoeker (de betreffende 

ruimte in) de Locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement. 

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere 

vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker 

het toegangsbewijs van een derde anders dan de Organisatie heeft verkregen en (iii) het evenement  



 

 

 

 

 

 

tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan de Organisatie verwijtbare 

redenen geen doorgang vindt.  

2.4 Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt 

dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In 

deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. 

2.5 Toegangsbewijzen blijven eigendom van de Organisatie, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs 

heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het 

toegangsbewijs niet is verkregen van de Organisatie of van andere erkende (voor-)verkoopadressen. 

2.6 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die 

door tussenkomst van de Organisatie worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor 

Tickets, zowel schriftelijk als via de websites van de Organisatie. Van deze Algemene Voorwaarden 

kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 

2.7 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de 

Locatie, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het 

Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te 

downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die 

voorwaarden akkoord. 

2.8 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien 

van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen. 

2.9 De Organisatie streeft ernaar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de 

aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de 

koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan 

dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de Organisatie. 

2.10 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op 

juistheid.  

2.11 De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, 

dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen. 

 

 


