
STAPPERS VAN TOEN
Datum & tijdstip: vrijdag, í 1 oktober 2013 22:00 uur

Chez Marknesse
D.P.A. Weeversstraat 7
83í6 GG Marknesse

Klantnummer: Kaartprijs:
2604263 €8.00
Klantnaam: Servicekosten:
Marloes van Daalen € 1'00

PrijssooÉ:
Organisator: Chez Marknesse Normaal

Up to date info: www.chezmarknesse.nl
Tip: heb je een las of tas mee stop dan
EUR 1,- in le zak voor de garderobe
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Op de overeenkomst met betrekking tot dit toegangsbewus zljn de algemene vooruaarden
van de organisator van het evenement van toepassing. De organisator zal op vepoek de tekst
van de algemene vooruaarden ter hand stellen.

Verder is bovendien het volgende bepaald:
. Dit toegangsbewijs is en blijft eig€ndom van de organisator en wordt aan de klant geleveÍd

onder v@Maarde dat het zonder vooËfgaande schriftelUke toestemming van de organisator
enlof'ficket Servlce Nederland B.V. niet is t@gestaan het toegangsbewijs te veÍkopen aan
derden of op enlge andere wijze op commercièle wijze direct of indirect aan derden te
veFtrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook -
aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voomoemdê voomaarde is
ïcket Servlce Nederland 8.V. €nlof de organisator gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te
maken en/of de klant een boet€ op te leggen van € 10.000 per ove.treding veGchuldigd
aan de organisator. Aan houdeE van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het
wenement worden ontzegd, zonder recht opschadeveígoedin9.

. Alleen de houder van het toegangsbewijs die dit als eeFte toont b0 de entree van het
evenement krij9t toegang.

. Organisator heeft het recht het €venement te verplaatsen of te annuleren;bij annuledng zal
de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs
(exclusief de seruicekosten) Êstitueren.

. Het is veóoden íote, fllm- en andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik,
vuuilerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke v@derpen en/of alcoholhoudende dÉnken
mee te nemen naar de plaats waar het evenêment plaatsvindt, op straffevan inb€slagname.

. RolstoelgebruikeF dienen te beschikken over speciale rolstoelplaatsen

Dit e-ticket is allêen geldig wanneer aÍgedrukt op A4-papier zonder
aanpassing van de printgrootte. Het kan in geen geval worden aangeboden
op een andere drager (telefoon, tablet e.d.). Een goede afdrukkwaliteit is
noodzakelijk. E{ickets die niet volledig afgedrukt zijn en/of geen barcode
bgy:91y:'-d-"1-11"-9!s-"i9ig j-"-'S"-yd------
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