Algemene voorwaarden Tickets Musical F-Act
I.

DEFINITIES

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door musical F-Act aangeboden
voorstellingen, verder te noemen F-Act
• Door uw bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals gesteld
door F-Act.
II.

BESTELLEN

• Het bestelproces, de e-tickets en de betalingsafhandeling, worden verzorgd door
Eventix.nl. Bij hen kunt u terecht voor problemen bij uw bestelling.
Eventix kan geen uitspraken doen of informatie verstrekken over de voorstellingen.
• U kunt betalen via iDeal (Nederland) of MisterCash (België)
• Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om online te betalen, kunt u contact opnemen
via administratie@musicalfact.com om u w kaarten middels overschrijving of contante
betaling te doen.
De meerprijs voor het handmatig verwerken van uw bestelling bedraagt € 2,00 per ticket.
• Aan de theaterkassa op de dag van de voorstelling enkel tegen contante betaling.
De prijs aan de kassa is de ticketprijs + € 2,00 verwerkingskosten.
• Zodra de reservering is gemaakt en de betaling voldaan, ontvang u uw E-ticket(s)
• Een reservering is onherroepelijk. Annuleren van de overeenkomst is alleen mogelijk ten
gevolge van overmacht, zoals deze in de wet staat omschreven.
III.

VERBODEN

• Het is uitdrukkelijk VERBODEN om tijdens voorstellingen geluid- of beeldopnamen te
maken.
• MOBIELE TELEFOONS dienen tijdens de voorstelling geheel UITGESCHAKELD te zijn.
• Het nuttigen van drank of etenswaren is niet toegestaan in de zaal.
• Alle regels en/of voorwaarden gesteld door de zaal waar de voorstelling plaatsvindt,
dienen gerespecteerd te worden en vormen integraal met deze voorwaarden één geheel.
• F-Act behoudt zich het recht voor, om bij overtredingen, de desbetreffende persoon of
personen direct te verwijderen. Er is geen restitutie mogelijk.
IV.

TOESTEMMINGSVERKLARING

• F-Act behoudt zich het recht om zelf van de voorstelling of het evenement beeld- en/of
geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het
voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen
gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en
verveelvoudiging van genoemde opnamen door F-Act.
V.

TE LAAT

• Indien de voorstelling reeds begonnen is, mag u onder strikte voorwaarden naar binnen.
U dient dan plaats te nemen op de eerst beschikbare stoel zonder daarvoor het overige
publiek lastig te vallen.
VI.

ADVIESLEEFTIJD

• Voor de meeste voorstellingen van F-Act geldt een minimum adviesleeftijd van 4 jaar.
• Wij hanteren geen leeftijdskortingen.
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