
Algemene verkoopsvoorwaarden
De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en gaat akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

Het aanbod tot bestelling is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd.

Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen 
een evenement.

Tele Ticket Service nv heeft het recht om dit aanbod, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten vol-
gen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.

Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke 
nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden.

De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” (BS 30 juli 
2013).

Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast 
naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.

Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal 
beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

Na initiële aflevering door Tele ticket Service is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.

In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen 
aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement 
of de artiest strikt verboden.

Het is tevens verboden tickets om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen zonder voorafgaand ak-
koord.

Wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de voorstellingen, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid 
van de plaatsen en afgelastingen van de voorstelling behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. Tele Ticket 
Service nv treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijk-
heid tot dit domein.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee 
weken na de datum van het evenement ingeleverd worden.

Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling 
van de tickets.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing, en zijn enkel de rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk ar-
rondissement Antwerpen bevoegd.
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België: 070/345.345 (max. 0,30 EUR/min.) 
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