
Algemene voorwaarden Ware Vreugd Waardamme VZW (versie 05/02/2022) 

 

1. Ware Vreugd Waardamme VZW biedt de mogelijkheid aan om tickets voor de voorstellingen van de 

vereniging Ware Vreugd Waardamme VZW online aan te kopen. 

2. Het ticket wordt verstrekt onder de vorm van een elektronisch document. Het ticket wordt pas 

afgeleverd na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Elk ticket bevat een unieke code. Enkel de eerste 

aanbieder van deze unieke code, op datum en tijd zoals vermeld op het ticket zal toegang verleend 

worden tot de voorstelling. Bij poging tot fraude worden de bestelgegevens de door de  koper 

opgegeven naam gebruikt als controlemiddel. 

3. De persoon die de aankoop doet wordt beschouwd als de koper. Enkel hij is gebonden tot betaling 

ook als hij deze tickets aan derden moet leveren. Daarbij mag een koper tickets onder geen beding met 

winst doorverkopen. Indien Ware Vreugd dergelijke praktijken vaststelt behouden we ons het recht tot 

annulering van de aankoop waarbij de kosten van de annulering ten koste van de koper zullen vallen. 

4. Bij aankoop van de tickets dient de koper steeds voor de betaling te controleren als de juiste tickets in 

zijn winkelwagen geplaatst zijn. Ware Vreugd Waardamme VZW neemt geen verkochte tickets terug. De 

koper dient ook steeds correcte en actuele persoonsgegevens te verschaffen bij de aankoop. 

5. Indien Ware Vreugd Waardamme VZW zijn evenement annuleert kunnen de tickets terugbetaald 

worden. De koper dient ten laatste 14 dagen na de geplande datum van de voorstelling een aanvraag tot 

terugbetaling te doen door een e-mail te sturen naar tickets@warevreugd.be met vermelding van het 

bestelnummer (hetwelk voorzien wordt in de bevestiging van de bestelling). De tickets worden dan mits 

een mogelijke afhouding van een administratieve kost van niet meer dan 0.25 cent per bestelling 

terugbetaald aan de koper. 

6. Lees zeker ook de privacy verklaring omtrent de verstrekte gegevens bij de aankoop van de tickets. 

 

Bij het bestellen van de tickets is de koper via expliciete aanduiding akkoord gegaan met deze 

voorwaarden en akkoord gegaan om deze na te leven. Ware Vreugd Waardamme VZW behoudt zich het 

recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn direct van kracht na de plaatsing van deze 

voorwaarden op de site, tenzij expliciet anders vermeld.   
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