
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1 Je ontvangt digitale tickets.  Deze worden in de aanloop naar het concert toe zichtbaar 
gemaakt in de app van Ticketmaster. Je dient deze app te downloaden op je 
telefoon. Download de Ticketmaster app hier. 
 
2 Wanneer je met een groep naar het concert komt, moet de hoofdboeker aanwezig zijn bij 
het betreden van de zaal / de ticketcontrole. Alle groepsleden moeten tegelijkertijd de zaal 
betreden.     
  
3 De tickets zijn alleen geldig als de hoofdboeker bij het betreden van de zaal / de 
ticketcontrole de volgende zaken kan laten zien: 

- Legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart) 
- Bevestigingsmail van ticketaankoop (verstuurd door Ticketmaster)               

  
4 Je ticketaankoop is een persoonlijk, herroepbaar toegangsbewijs en blijft te allen tijde in 
beheer van Greenhouse Talent 
 
5 De tickets worden door de promotor direct aan de consument verkocht. Alle 
ticketaankopen zullen gemonitord worden. Als er een redelijke verdenking is dat de tickets 
gekocht zijn door tickethandelaren, zwarthandelaren of secundaire ticketverkopers wordt dit 
gezien als een verbreking van de algemene voorwaarden. Tickets zullen in dit geval door de 
promotor worden geannuleerd. Door de algemene voorwaarden te accepteren bevestig je 
dat je een consument bent.     
 
6 Indien tickets worden doorverkocht, worden deze direct ongeldig verklaard en opnieuw te koop 
aangeboden, tenzij de verkoop plaatsvindt via het officiële doorverkoop platform van 
de Ticketmaster. Klik hier voor meer informatie over Resale van Ticketmaster. Tickets die 
worden verkocht via derden en andere ongeautoriseerde verkoopkanalen – inclusief online 
veiling websites – zijn niet geldig. Het doorverkopen van een ticket maakt het ticket ongeldig 
en kan leiden tot weigering van toegang bij het concert.   
 
7 Er kunnen maximaal 4 tickets per bestelling / klant worden gekocht.                
  
8  Alleen tickets die worden aangeschaft via het officiële verkoopkanaal geven toegang tot het 
concert. Bij de ticketcontrole wordt het recht behouden om toegang van het concert te 
weigeren, wanneer er een of meerdere regels niet worden nageleefd. 
  
9 Je hebt een smartphone nodig om toegang te krijgen tot je tickets. Download de Ticketmaster 
app hier. 
  
10 Je dient je te houden aan eventuele lokale COVID-19 maatregelen die vereist zijn ten tijde 
van het concert.  
 


