
 
Bestelling Tickets of Sponsoring - Bijzondere Voorwaarden 

 

1. Één ticket geeft recht op toegang voor één persoon tot de voorstelling 
van Belle Perez op donderdag 28 april 2022 om 20u30 in de Kristus 

Koningkerk  te Antwerpen.  

 
2. Bij de aankoop van een ticket of Sponsoring komt de overeenkomst tot 

stand tussen Uzelf als koper en Rotary Club Wilrijk-Terbeke als verkoper- 
organisator. 

 
3. Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van 

U als koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling. 
 

4. In geval Belle Perez, om redenen die vreemd zijn aan de organisator 

zelf, niet zou kunnen doorgaan die avond, werd door de samensteller 
reeds in een door hem goedgekeurd vervangprogramma voorzien. Door 

het aankopen van het ticket wordt deze mogelijke vervanging door U 
aanvaard en ziet U af van het vorderen van welkdanige vergoeding of 

terugbetaling van een geheel of een gedeelte van de ticketprijs prijs zo 
deze situatie zich zou voordoen. 

 

5. Elke aansprakelijkheid van de organisator ingevolge diefstal, schade en 
ongevallen op deze avond wordt uitdrukkelijk uitgesloten, met 

uitzondering van opzettelijk door de organisatie veroorzaakte schade. 
Door het aankopen van het een ticket of een sponsoring arrangement 

gaat U hiermee akkoord. 
 

6. In elk geval waarbij, in welke omstandigheden dan ook, toch sprake is 
van enige gehoudenheid tot vergoeding, kan deze gehoudenheid nooit 

hoger zijn dan de dekking verleend door de door (of voor) de organisatie 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.   

 
7. Namaak van een ticket wordt gerechtelijk vervolgd.  

 
8. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht 

voor om de identiteit van de koper te verifiëren. 

 
9. Deze bijzondere voorwaarden zijn deelbaar. Gebeurlijke nietigheid of 

ongeldigheid van één (of een deel) van bovenstaande bepalingen tast de 
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Deze blijven 

onverminderd van kracht.  
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