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Vanwege de Covid-19-problematiek zijn de regels nu tijdelijk niet van toepassing, maar
gelden de RIVM-regels en voorschriften van nationale of regionale overheden. Het
bestuur handelt zoveel mogelijk in de geest van de voormalige regels, met in acht
neming van de RIVM-regels.

Algemene voorwaarden Kaartverkoop
1.

Gekochte kaarten blijven tot ongeveer tien minuten vóór aanvang van de voorstelling geldig.

2.

Bij koop via de website ontvangt u binnen enkele minuten een bevestiging van uw
bestelling. Komt deze niet binnen, controleer dan de spambox.

3.

Bij koop via een bestelformulier ontvangt u geen bevestiging. U behoudt zelf het
afscheurstrookje en zorgt voor tijdige verzending en betaling.

4.

Alle gekochte kaarten liggen, bij bezoek aan het eerst bestelde optreden, voor u
klaar aan de kassa.

5.

Kaarten zijn niet aan een plaats gebonden.

6.

Uitsluitend aan de kassa zijn voor jongeren (12 - 16 jaar), met een aftekenkaart
voor CKV-projecten, aparte kaarten te koop tegen een gereduceerd tarief van
€ 5,00.

7.

Restitutie van reeds gekochte kaarten is niet mogelijk. Omdat de kaarten niet op
naam zijn mogen ze wel aan andere personen worden overgedragen.

8.

Indien de voorstelling al is begonnen heeft u, ondanks geldige kaarten, geen
toegang tot de zaal. Indien de voorstelling niet is uitverkocht, kunt u in dat geval
pas de zaal betreden na de pauze. Of mogelijk eerder na toestemming van het
bestuur van de Culturele Stichting Niedorp (CSN).

9.

Alleen het bestuur van CSN kan bepalen wanneer er sprake is van een uitverkochte
voorstelling en maakt dat kenbaar zodra dat duidelijk is. Aan de kassa zal dan een
wachtlijst geopend worden.
Uw naam kan alleen op de wachtlijst worden geplaatst wanneer u zich persoonlijk
aan de kassa meldt. Vlak voor aanvang worden de niet afgehaalde kaarten verkocht
aan personen die zich op de wachtlijst hebben laten plaatsen.

10. Bij de kassa kunt u alleen tegen contante betaling, tot ongeveer vijf minuten voor
aanvang, kaarten kopen, zolang de voorraad strekt. Betaling met Creditcard,
Bitcoins of vreemde valuta is niet mogelijk.
11. De kassa is vanaf een uur vóór aanvang geopend.
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