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Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten verstrekt door
Diergeneeskundige Studenten Kring (KvK nummer: 40477145), gevestigd in Utrecht, Yalelaan 1, 3584
CL.

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon,
tenzij anders vermeld. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen
van het evenement.
Alleen de houder van het toegangsbewijs, die het toegangsbewijs als eerste toont bij
aanvang van het evenement, krijgt toegang. De organisatie mag ervan uitgaan dat de
houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is.
De organisatie is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere
controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij de
houder wordt en blijft van het door de organisatie verstrekte toegangsbewijs.
Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld,
rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van
het toegangsbewijs.
De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te
houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het
kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
Reeds aangeschafte tickets worden niet ingewisseld of teruggenomen.
Voor specifieke evenementen kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere
Algemene Voorwaarden uitgesloten.
Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. De rechthebbende houder van het toegangsbewijs en
Diergeneeskundige Studenten Kring zullen in dat geval in overleg treden met het
doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

