Voorwaarden bij aankoop het boeken van sessies (ticket)
Boekingen zijn digitale Tickets en worden per e-mail verstrekt. Een boeking is éénmalig geldig voor
een persoon die voldoet aan de criteria die zijn omschreven bij de boeking, tenzij dit als zodanig
anders is vermeld op de website en/of de boeking.
Boekingen zijn alleen geldig op de aangegeven boekingsdatum en tijdblok.
Misbruik is strafbaar.
Op de prijzen is geen btw van toepassing. Er worden geen andere kosten aangerekend of
toegevoegd.
De regels en condities die de beheerder/uitvoerder of exploitant van het Park hanteert, de
zogenaamde Parkregels, zijn altijd van toepassing. Met het negeren of overtreden van de Parkregels
kan de (verdere) toegang tot het Park worden geweigerd. De Parkregels en openingstijden van het
Park staan op de website.
Het herroepingsrecht is van toepassingen binnen 14 dagen na aankoop op Tickets die op het moment
van annulering nog geldig zijn.
De skate centrale is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, immaterieel, materieel of
lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan het Park.
De Skate Centrale behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te
weigeren. In deze gevallen zal een e-mail worden gestuurd naar het opgegeven adres bij de
geweigerde aankoop/bestelling.
De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om
betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te faciliteren. Het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van Tickets.
De Skate Centrale zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde Tickets. Leveringstermijn bij
betaling met iDEAL/creditcard/PayPal is normalerwijze binnen 30 minuten.
In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist
of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan De Skate Centrale op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld.
Door het tot stand komen van een Ticketaankoop bij De Skate Centrale accepteert de koper
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van de Ticketvoorwaarden van De Skate
Centrale. In gevallen waarin de Ticketvoorwaarden niet voorzien beslist Ticketcounter.
De boeking is tot 48 uur voor aanvang van de geboekte sessie te annuleren. Annulering dient te
worden gedaan door een e-mail te sturen aan info@skatecentrale.org of via het contactformulier op
de website skatecentrale.org. Voor een annulering wordt € 1.50 annuleringskosten in rekening
gebracht.

