Voorwaarden aankoop
toegangsbewijzen
Das GrOSSe Oktoberfest
Op de aankoop van losse toegangsbewijzen en toegangsbewijzen voor biertafels zijn
daarom de hierna genoemde voorwaarden van toepassing. Door aankoop van losse
toegangsbewijzen en toegangsbewijzen voor biertafels gaat u akkoord met de hierna
genoemde voorwaarden, alsmede de huisregels die op onze website gepubliceerd zijn.

Aanschaf toegangsbewijs
Biertafels (Super Tolle Tisch)
Na het bestellen van een Super Tolle Tisch krijgt u hiervan van ons een bevestiging. Na ontvangst
door u van de bestelbevestiging, betaalt u binnen 7 dagen de volledige aanschafprijs. Indien de
betaling niet binnen 7 dagen na bevestiging is geschied, dan wordt de bestelling (kosteloos)
geannuleerd. Annuleren is hierna niet meer mogelijk, tenzij het evenement wordt afgelast of
verplaatst, zoals hierna beschreven.
Losse toegangsbewijzen
Losse toegangsbewijzen worden bij de bestelling direct betaald. Annuleren is hierna niet meer
mogelijk, tenzij het evenement wordt afgelast of verplaatst, zoals hierna beschreven.

Verplaatsen naar een andere datum
Als het evenement niet door kan gaan bijvoorbeeld door de maatregelen rondom het coronavirus, dan
zullen wij er alles aan doen om dit te verplaatsen naar een andere datum. Hiervan zullen wij u zo
spoedig mogelijk in kennis stellen per mail en publiceren op onze Facebook Pagina. Wat betreft de
toegangsbewijzen voor biertafels zal alleen de persoon die de toegangsbewijzen voor de biertafel
heeft besteld van ons bericht krijgen.
Nadat u van ons bericht heeft gehad omtrent het verplaatsen van het evenement en de nieuwe datum
daarvan, heeft u 14 dagen de tijd om aan te geven dat u uw aankoop wenst te annuleren, alsdan geldt
het hierna bepaalde onder ‘Toegangsbewijzen annuleren’.
Indien wij niet binnen 14 dagen van u een reactie hebben ontvangen, dan zijn uw toegangsbewijzen
verplaatst naar de nieuwe datum van het evenement. U kunt dan met het eerder gekochte
toegangsbewijs op de nieuwe datum naar binnen.

Toegangsbewijzen annuleren
Na kennisname van het afgelasten van het evenement of het verplaatsen daarvan, kunt u uw
toegangsbewijzen binnen 14 dagen annuleren. U heeft dan recht op restitutie van de 80% van de
aanschafkosten. Restitutie zal dan binnen 90 dagen na de annulering geschieden.

Stichting Das GrOsse Oktoberfest accepteert geen aansprakelijkheid of claims voor
schadevergoeding wat betreft overige kosten die u had gemaakt, zoals een hotelovernachting die u al
had geboekt.

Aanpassen opzet
Het kan zijn dat bijvoorbeeld de corona omstandigheden leiden tot aanpassing van de opzet van het
evenement, op welke wijze dan ook. Deze aanpassingen worden bij de aanschaf van de
toegangsbewijzen door u geaccepteerd en leiden niet tot de mogelijkheid om te kiezen voor het
verplaatsen van de toegangsbewijzen naar een andere datum of voor annulering van de
toegangsbewijzen.

