Verkoopsvoorwaarden online webshop gemeente Zwalm
1. Gemeente Zwalm biedt een website aan om online reservaties, verkoop van tickets en
aflevering van tickets en diverse inschrijvingen van de activiteiten en evenementen van de
gemeentelijke diensten via elektronische weg mogelijk te maken.
2. De kwaliteit van het evenement, wijzigingen in het programma, de data en/of plaatsen van de
voorstellingen, opvang, kampen en dergelijke, wijzigingen in de opstelling en/of
beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen behoren tot de uitsluitende
aansprakelijkheid van de gemeente Zwalm.
3. Tickets/reservaties worden verstrekt onder de vorm van een elektronisch document dat door
de koper kan worden uitgeprint. Bij poging tot fraude geldt de identiteit van de koper die
vermeld wordt op het ticket als bewijs. Elke ticketverkoop/reservatie gebeurt pas na ontvangst
van de verschuldigde geldsom via een online betaling op de website van gemeente Zwalm.
4. Gemeente Zwalm accepteert online betaalmethoden. Betaling geldt steeds als
reservatie/inschrijving.
5. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot
de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen
niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden
overgemaakt. De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op
toegang. De gemeente Zwalm behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren
zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De
kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper.
6. Controleer voordat u uw tickets aankoopt steeds goed of u de juiste tickets heeft gekozen .
Gemeente Zwalm neemt geen verkochte tickets terug.
Tot 5 werkdagen voor de voorstelling krijgt de tickethouder wel de kans om voor een andere
voorstelling tickets te ruilen (zolang er beschikbare plaatsen zijn voor de gewenste
voorstelling).
Indien de andere voorstelling een hogere ticketwaarde heeft, zal de tickethouder het verschil
bijbetalen. Bij een lagere ticketwaarde wordt het verschil niet vergoed. Hiervoor neemt u
contact met cultuur@zwalm.be
Bij annulatie door gemeente Zwalm worden de online tickets terugbetaald hetzij omgewisseld
naar keuze van de koper. De koper dient zijn tickets terug te mailen aan cultuur@zwalm.be
binnen de 10 dagen na de normale uitvoeringsdatum van het evenement. De koper dient het
rekeningnummer voor terugstorting van de ticketprijs te vermelden.
7. Bij inschrijvingen voor speelpleinwerking en sportkampen is teruggave enkel mogelijk op
voorwaarde van bezorging van een medisch attest op respectievelijk jeugd@zwalm.be of
sportdienst@zwalm.be binnen de 5 dagen na aanvang van de activiteit of door gebruik te
maken van zijn recht op herroeping en dit binnen de 14 dagen na bestelling van mail gericht
aan respectievelijk jeugd@zwalm.be en sportdienst@zwalm.be.
8. Gezien er soms diverse tariefformules bestaan en verminderde tarieven zal elke fraude
hiermee verhaald worden op de koper en aanleiding kunnen geven tot annulatie van de
bestelde producten/diensten zonder recht op teruggave.
9. De verhoudingen tussen de klant en gemeente Zwalm worden enkel beheerst door het
Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Rechtbanken.
Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen als
bewijsmiddel.
10. Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens : uw persoonlijke gegevens worden verzameld teneinde de
retributie voor de door u gekozen dienst te kunnen innen. Uw persoonlijke gegevens worden
bewerkt door gemeentebestuur Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm. Als U wenst kennis te
nemen van Uw gegevens of als U ze wenst te laten verbeteren, kunt U zich richten tot het
gemeentebestuur.
11. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site, bent u gehouden akkoord te gaan met deze
voorwaarden en ze na te leven. Gemeente Zwalm houdt zich het recht voor voorwaarden te
wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site,
tenzij anders vermeld. U neemt dus best regelmatig kennis van deze Algemene Voorwaarden.
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