
Algemene voorwaarden 

Door de toegang tot evenementen, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het 
bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, 
de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten zich 
uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden. 

De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ handelen als: 

- organisator/dienstverlener inzake ticketverkoop van eigen concerten/evenementen.  
- Als dienstverlener voor de organisatoren van evenementen en of zaalhuurders, 

zaalhuurders/organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk 
gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulering van het evenement 
door de organisatoren en of organisatoren/ zaalverhuurders 

Vzw ‘de Rand’ behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst 
moment. Wijzigingen zullen op de website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan de 
website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten op 1 
van de websites van de Gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ zal worden beschouwd als 
aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden. 

Herroepingsrecht of terugbetaling  

We betalen je tickets niet terug en je kan ze niet ruilen. 
Er is geen herroepingsrecht en je beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. 
Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn 
van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit 
herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van 
artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld: 
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de 
terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, 
autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de 
overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien” 
Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° 
WER. Omruilen en annulering van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk. 
Er is dus geen verzakingsbeding voor online ticketverkoop. 
 
In geval van annulering of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt  vzw ‘de Rand’ de 
terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets. 

Je kan ten laatste tot 7 dagen voor het verplaatste concert plaatsvindt een terugbetaling aanvragen. 
Nadien mogen wij de terugbetaling weigeren.  

Je kan een terugbetaling aanvragen voor een afgelast evenement tot en met de dag dat het 
evenement zou hebben plaatsgevonden. Je tickets zullen terugbetaald worden via het betaalmiddel 
waarmee ze aangekocht werden.  

 

 

 



Ticketprijzen  

Indien er een tarief ‘kassa’ is, is  dat vanaf de dag van de voorstelling 00.00 uur. Het tarief 
‘voorverkoop’ geldt dan tot de dag voor het evenement 23.59 uur.  
 
Onze prijzen zijn inclusief 0,50 euro per ticket voor administratiekosten.  

Betaal je tickets binnen de 10 dagen na je reservatie anders vervalt je reservatie. 

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet 
werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt vzw ‘de Rand’ zich het recht om de 
toegang te ontzeggen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot 
evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden: 

- de regelmatige doorverkoop van tickets 
- de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop 
- de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop. 
- de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs 
- de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen 

oorspronkelijke verkoop is geweest 
- de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop 

Aansprakelijkheid  

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige 
verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.  

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of ongevallen. 
  
het evenement 

De voorstellingen starten stipt op het uur dat op je ticket staat. Is de voorstelling gestart? Dan laten 
we niemand meer binnen. 
 
Je mag niet roken in het gemeenschapscentrum. Je mag niet eten en drinken in de zaal, tenzij anders 
aangegeven door de organisator. 
  
In de zaal zijn glazen, flessen, blikjes, alcoholhoudende drank, geluids- of beeldopnameapparatuur en 
alle mogelijke gevaarlijke voorwerpen verboden. 

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de 
bezetting, de zaal, het zaalplan of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. 
Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel 
terugbetaald in geval van annulering. 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) kunnen bewaard worden 
om de goede werking van de diensten te garanderen. Alle informatie over het privacybeleid van vzw 
‘de Rand’ vind je in deze privacyverklaring.  

 


