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1. Op alle bestellingen van Klavertje Vier zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.  

2. Klavertje Vier heeft het recht de prijzen te wijzigen.  

3. Het bestellen van tickets kan uitsluitend online. De servicekosten zijn € 0,29 per boeking. 

4. Tegoedbonnen en vrijkaartjes zijn uitsluitend geldig op de aangegeven datum. 

5. Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken 

van de daarop aangegeven geldigheidsdatum. 

6. Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van 

ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan. 

7. Klavertje Vier heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal 

Klavertje Vier trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt 

geannuleerd of verschoven, zal Klavertje Vier haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis 

te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte 

wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. 

8. Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. 

Klavertje Vier is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen. 

9. Klavertje Vier is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de ticketprijs bij een eventuele 

annulering van een voorstelling.  

10. Klavertje Vier accepteert iDEAL, Creditcard en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult 

u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is. 

11. De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden 

na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm. De bezoeker dient dit 

PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement. 

12. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Klavertje Vier in geval van overmacht 

het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de 

overeenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Klavertje 

Vier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

13. De bezoeker dient zich bij de voorstelling als goede en ordelijke bezoeker te gedragen en zich te 

houden aan aanwijzingen van de organisatie en de locatie. 

14. Het maken van foto’s, film, video’s en geluidsopnamen tijdens de voorstelling is niet toegestaan. 

15. Mobiele telefoons en piepers dienen tijdens de voorstelling uit of op stil gezet te worden. 

16. De bezoeker bezoekt de voorstelling op eigen risico. Klavertje Vier zal niet aansprakelijk zijn voor 

schade die bij de koper of bezoeker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen 

daarvan. 


