Servicevoorwaarden ticketing NHV

De bezoeker gaat door betaling van het entreegeld akkoord met de volgende voorwaarden, het
verkoopbeleid van CM Ticketing en het privacybeleid:
• Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan het NHV niet
aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.
• Het NHV behoudt zich het recht om aanvangstijden van (onderdelen van) het programma te
wijzigen.
• Schade geleden in de sporthal kan niet op het NHV worden verhaald.
• Het NHV kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
• Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te
worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
• Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel
veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld en kunnen de toegang tot het
evenement worden ontzegd.
• Het NHV behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de
toegang tot de sporthal op voorhand te ontzeggen.
• Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van
medewerkers en vrijwilligers van het NHV op te volgen.
• Bij evenementen van het NHV worden opnames gemaakt. Door een ticket aan te schaffen geeft de
bezoeker de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar hij/zij op staat te gebruiken
voor communicatiedoeleinden.
• Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om confetti en/of soortgelijke producten mee naar binnen te nemen.
• Het gebruiken of bij zich hebben van wapens of scherpe voorwerpen is verboden. Bij wapenbezit
zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd.
• Het NHV of andere organiserende partijen kunnen te allen tijde een tassencontrole uitvoeren.
• Het is verboden voor bezoekers (zonder geldige accreditatie) om het speelveld te betreden totdat
deze wordt vrijgegeven door de organisatie.

