Algemene Voorwaarden
Kaartverkoop
Kaarten gekocht voor een voorstelling van Teatergroep SULT worden, bij verhindering de voorstelling
te bezoeken, niet teruggenomen. De kaarten zijn echter wel overdraagbaar en kunnen dus worden
doorverkocht of weggegeven. Bij voorstellingen in de openlucht, bestaat de kans dat de voorstelling
wordt afgelast. In dat geval wordt de voorstelling verplaatst naar een reservedatum. Deze data
worden vermeld op de website van Teatergroep SULT. Ook bij verhindering op een reservedatum
worden kaarten niet teruggenomen.
Aansprakelijkheid
Teatergroep SULT stelt alles in het werk om schade van toeschouwers te voorkomen. Het bezoeken
van een voorstelling is echter op eigen risico. Teatergroep SULT is niet aansprakelijk voor schade
geleden door toeschouwers die is ontstaan vóór, tijdens of na de voorstellingen.
Freon fan Sult
Heeft u bij de kaartverkoop aangegeven dat u Freon fan Sult wilt worden, dan heeft u direct recht op
de voordelen die Freonen krijgen. Daar staat tegenover dat wij begin november de jaarlijkse bijdrage
innen door automatische incasso, waarvoor u toestemming geeft met het zetten van het vinkje voor
Freon worden. Lees meer op de pagina van de Freonen.

Algemiene Betingsten
Kaartferkeap
Kaarten kocht foar in foarstelling fan Teatergroep SULT wurde, by behindering de foarstelling by te
wenjen, net werom nommen. De kaarten binne lykwols wol oerdraachber en kinne dus trochferkocht
of weijûn wurde. By in foarstelling yn de iepenloft, bestiet de kâns dat in foarstelling ôflast wurdt. De
foarstelling wurdt dan ferpleatst nei in reservedatum. Dizze data wurde neamd op de website fan
Teatergroep SULT. Ek by behindering op in reservedatum wurde kaarten net werom nommen.
Oanspraaklikens
Teatergroep SULT stelt alles yn it wurk om skea fan taskôgers foar te kommen. It besykjen fan in
foarstelling is lykwols op eigen noed. Teatergroep SULT is net oanspraaklik foar skea fan taskôgers dy
ûntstien is foar, ûnder of nei de foarstellingen.
Freon fan Sult
Hawwe jo by de kaartferkeap oanjûn dat jo Freon fan Sult wurde wolle, dan hawwe jo fuortendaliks
rjocht op de foardielen dy ' t Freonen krije . Dêr stiet tsjinoer dat wy begjin novimber de jierlikse
bydrage helje troch automatyske incasso, wêr’t jo tastimming foar jûn ha mei it pleatsen fan it finkje
foar Freon wurde. Lês mear op de side fan de Freonen.

