Algemene voorwaarden online kaartverkoop Sports & Businesscampus De Vechtsebanen
Exploitatie BV, hierna te noemen “Vechtsebanen”.
a. Vechtsebanen houdt zich aan de regelgeving voor een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.
b. De gegevens die bij de aanschaf van een online product worden ingevoerd zullen slechts ten
behoeve van de verkoop van het desbetreffende product worden gebruikt, tenzij anders is
aangegeven.
c. Vechtsebanen is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de door de Bezoeker
gebruikte apparatuur of programma’s. Onder Bezoeker wordt verstaan de persoon die een online
product aanschaft.
d. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, of niet
juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Vechtsebanen op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld.
online toegangsbewijs
Op het online toegangsbewijs is een aantal voorwaarden van toepassing:









Onder online toegangsbewijs wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de
website van De Vechtsebanen (www.vechtsebanen.nl) en wordt geprint door de Bezoeker en
bedoeld is als toegangsbewijs voor De Vechtsebanen.
Online toegangsbewijzen zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop die op het online
toegangsbewijs staat vermeld, tenzij anders aangegeven.
Het online toegangsbewijs is alleen geldig als het is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco
A4-papier zonder aanpassingen met een goede afdrukkwaliteit. Online toegangsbewijzen die
beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijke zichtbaar zijn, worden geweigerd en zijn niet
geldig.
Een online toegangsbewijs geeft eenmaal toegang tot De Vechtsebanen, het kopiëren of
meer dan eens afdrukken van het online toegangsbewijs heeft dan ook geen nut.
Het annuleren van een online toegangsbewijs is niet mogelijk. De online toegangsbewijzen
worden niet teruggenomen, omgewisseld voor geld of vervangen en de geldigheidsduur kan
niet worden verlengd.
De streepjescode op de toegangsbewijzen mag niet gevouwen of beschadigd worden.
Hiermee verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

online rittenkaart
Op de online rittenkaart is een aantal voorwaarden van toepassing:





Uw online aangekochte ritten zijn één jaar geldig.
De Vechtsebanen behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Bij verlies of diefstal van uw rittenkaart kunt u een duplicaat aanvragen op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs. Op vertoon van uw aangiftebewijs van de politie ontvangt u kosteloos
een nieuwe rittenkaart bij de kassa van De Vechtsebanen. In andere gevallen zullen wij u €
2,50 administratiekosten in rekening brengen.

