Algemene voorwaarden aankoop e-tickets beurs Wheels in the West

Het e-ticket geeft toegang tot de beurs Wheels in the West voor één persoon op de vermelde
datum op het e-ticket en wordt bij binnenkomst geactiveerd;
Het e-ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander e-ticket of anderszins inwisselbaar;
Het e-ticket is voorzien van een at random uitgegeven unieke barcode in combinatie met een uniek
serienummer. Bij binnenkomst wordt het e-ticket gescand;
Alle e-tickets zijn eenmaal geldig. Kopiëren van het e-ticket is daarmee nutteloos. Het e-ticket is
voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang. Het e-ticket kan
niet worden uitbetaald en de geldigheid van het e-ticket kan niet worden verlengd of aangepast.
Zonder geldig e-ticket kan geen toegang worden verleend tot de beurs;
Het e-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden
gebruikt;
Voor e-tickets geldt dat annuleren van eenmaal bestelde en betaalde e-tickets niet mogelijk is.
Proba BV. geeft geen restitutie op gekochte e-tickets. Proba BV. is niet verplicht de kosten van een
niet gebruikt e-ticket te vergoeden.
Promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op e-tickets;
Zorg goed voor het e-ticket. Bewaar deze in een mapje om beschadiging door zon, vocht of
anderszins te voorkomen. Beschadigde e-tickets kunnen geweigerd worden;
De koper is verantwoordelijk voor het juist vermelden van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het
mogelijk maken van de betalingen via de webshop. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige
gegevens kan leiden tot het niet toezenden van het e-ticket;
Wheels in the West draagt zorg voor de verzending per e-mail van het bestelde e-ticket. De
leveringstermijn bij betaling met iDEAL is binnen circa 30 minuten na ontvangst van de betaling;
Door een e-ticketaankoop bij organisatiebureau Proba BV. accepteert de koper uitdrukkelijk en
zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden;
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Proba BV.

