
 

Retourbeleid Fit Festival 

TICKET 

4.1       Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig 

onbeschadigd Ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan 

verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens (indien van 

toepassing). Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, 

verliest het Ticket automatisch zijn geldigheid. 

4.2       Personen onder de 12 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, 

tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator (bijvoorbeeld in het geval er een andere legal 

drinking age gehanteerd wordt), zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag 

van het Ticket. 

4.3       De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op 

het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij 

aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit 

Ticket ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets 

nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder 

wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld 

(voor)verkoopadres verstrekte Ticket. 

4.4       Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op 

de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. Het Ticket wordt 

eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. 

4.5       Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te 

bestellen Tickets, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Organisator gestelde 

maximum te houden. 

4.6       Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de 

geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan 

uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien 

de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Ticket op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor 

zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op 

een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte 

Ticket, noch de ontvangst van het Ticket garanderen. Het scannen van het Ticket op een mobiele 

device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet 

aansprakelijk gehouden worden indien een Ticket niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen 

recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of schadevergoeding in dit geval. 

ARTIKEL 5             AANBETALING 

In het geval een aanbetaling is vereist, ontvangt de Bezoeker die het Ticket heeft aangeschaft en de 

aanbetaling heeft voldaan, zo spoedig mogelijk de informatie met betrekking tot de termijn 

waarbinnen de toegangsprijs (volledig) moet zijn betaald. Organisator stuurt de Bezoeker hiervoor 

een e-mail op het bij haar bekende e-mailadres. Indien de Bezoeker niet binnen de door Organisator 

vermelde termijn (minimaal 7 dagen) aan de overige financiële verplichtingen heeft voldaan, is de 

Bezoeker van rechtswege in verzuim. Indien de Bezoeker niet tijdig het volledige resterende bedrag 

aan Organisator heeft betaald, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het reeds aanbetaalde 

bedrag. 

ARTIKEL 6             VERBOD DOORVERKOOP E.D. 



 

6.1       Het is de Bezoeker verboden de Tickets voor het Evenement op enigerlei wijze (door) te 

verkopen in het kader van commerciële doeleinden. 

6.2       De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen 

(bv. een additioneel officieel verkoopkanaal) voor Tickets voor het Evenement, wat een online 

‘secondary ticket’ marktplaats kan zijn. Het (door)verkopen van Tickets via een verkoopkanaal anders 

dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de 

toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een Ticket bezit dat hij gekocht heeft via 

een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan 

enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een Ticket (inclusief de geldigheid van 

een Ticket) voor het Evenement via enig verkoopkanaal. 

6.3       De Bezoeker is gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van 

publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan. 

6.4       De Bezoeker die zijn Ticket aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als 

Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen 

aan degene aan wie hij het Ticket ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat 

deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. 

6.5       Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel 

niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 

10.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 5000,- voor iedere dag dat de 

overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de Organisator om van 

de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te 

vorderen. 

6.6       Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze 

Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en/of Bezoeker 

de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op 

restitutie van het bedrag dat hij voor het Ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan 

Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte 

Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins. 

 


