
Artikel 1 Definities 

1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: 

1. Klant 

a. De partij welke een aankoop doet (elektronische ticket(s)) voor het evenement “Galabal 

van de Marine”; 

b. De partij welke via “het partnershipdossier” recht heeft op ticket(s); 

c. De partij welke een ticket(s) heeft gewonnen voor het evenement “Galabal van de Marine”; 

2. Sponsor  

a. Sponsor (formule); 

De partij die het evenement “Galabal van de Marine” steunt via een sponsorformule; 

b. Sponsor (ruilovereenkomst/prijs);  

Sponsor die het “Galabal van de Marine” steunt via ruilovereenkomst/prijsaanbieding 

tombola; 

c. Sponsor (publiciteit); 

De partij die het evenement “Galabal van de Marine” steunt via publiciteit; 

3. Winnaars  

De partij die deelneemt aan de wedstrijd CDSCA/OCASC en zijn ticket wint; 

4. Organisator 

De partij die instaat voor de organisatie van het evenement “Galabal van de Marine op 1 

februari 2019; 

 

 

5. Algemene Voorwaarden 



 

Deze Algemene Voorwaarden van “Galabal van de Marine”; 

 

a. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene 

voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds 

““galabalmarine.be”” (BTW BE 0650.655.907– VZW Events van de Marine – Graaf Jansdijk 

1  - 8380 Zeebrugge) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft 

gedaan op de diensten en producten van “galabalmarine.be”, hierna de Klant genoemd.  

b.  Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene 

verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de 

partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze 

algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor 

“galabalmarine.be”. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en de 

website van “galabalmarine.be” en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze 

algemene voorwaarden worden aanvaard.  

c.  “galabalmarine.be” handelt in de hoedanigheid van dienstverlener voor de organisator van 

het evenement en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de 

zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de prijs, noch voor de 

volledige annulering van het evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling 

uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze 

laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde. De tickets kunnen niet 

worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van 

een commerciële relatie. 

De toegangskaart voor het evenement kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van 

verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering. 

Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke klant, mits teruggave van de 

toegangskaart. 

 

d.  De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier 

of de telefonische boeking. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking 

wordt geannuleerd door ““galabalmarine.be” indien de tickets niet correct worden betaald. 



Na afsluitdatum van 27 januari 2019 kunnen geen betalingen meer geregistreerd worden. 

De website voor boeking en betaling van de tickets zal vroeger afgesloten worden bij een 

naderende uitverkoop van het evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en 

eventuele taksen zijn ten laste van de organisatie.  

f.  Het evenement “Galabal van de marine” is enkel toegankelijk vanaf 18 jaar. 

6  Voorwaarden 

 

a. De organisatie “Galabal van de Marine” biedt een website aan voor organisatoren van 

evenementen om online verkoop van tickets en aflevering van tickets via elektronisch weg 

mogelijk te maken. Het evenement wordt geregistreerd door de organisatoren en valt 

bijgevolg onder de verantwoordelijkheid van de organisator. 

b. De kwaliteit van het evenement, wijzigingen in het programma, beschikbaarheid van 

plaatsen en afgelastingen van het event behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van 

de organisator. Tevens bepaalt de organisator de ticketprijs. De ticketprijs, die is 

gepubliceerd op de website mag nergens hoger liggen dan via een ander verkoopkanaal. 

Ook bepaalt de organisator welke plaatsen er mogen worden verkocht en waar de ticket(s) 

te koop aangeboden mogen worden. De tickets zijn beschikbaar voor verkoop via de 

website tot 23:00u voor de vermelde afsluitingsdatum van 27 januari 2019 om 23:59u, 

tenzij anders bepaald door de organisator. De organisator dient alle redelijke middelen in 

te zetten om de informatie door hem verstrekt op deze website correct en up-to-date te 

houden. 

c. De organisator “Galabal van de Marine” treedt enkel op als tussenpersoon voor de 

verkoop van tickets en de elektronische aflevering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn 

eventuele aansprakelijkheid tot dit domein. Het ticket wordt verstrekt onder de vorm van 

een elektronisch document (A4) dat door de klant kan worden uitgeprint  in een leesbaar 

aangepast formaat. Elke ticket bevat een unieke nummer en QR-code. Enkel de eerste 

aanbieder van het ticket heeft een geldig toegangsbewijs. Bij poging tot fraude geldt de 

identiteit van de klant die vermeld wordt in de database met de daarop overeenkomende 

code van het ticket als bewijs. Elke ticketverkoop gebeurt pas na ontvangst van de 

verschuldigde geldsom via een online betaling op de website van galabalmarine. Per 

uitgevoerde transactie bij  de verkochte ticket(s) wordt aan de klant van het ticket een 

transactiekost aangerekend van € 2,50. De BTW is ten laste van de organisator. 

d. De organisatie “Galabal van de Marine” accepteert diverse online betaalmethoden, zijnde, 

Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro, American Express, KBC-CBC ONLINE of BELFIUS 

Direct Net. 



e. De persoon die de aankoop doet wordt als enige klant beschouwd. Enkel hij is gebonden 

tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Alle 

unieke codes van de tickets zijn gelinkt aan de persoonsgegevens die werden 

geregistreerd door de input van de klant. De klant draagt de verantwoordelijkheid om de 

geregistreerde tickets voorzien van unieke code te leveren aan de daaraan voorzien 

geregistreerde persoon. 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 organisator “Galabal van de 

Marine” 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 klant.  

f. Controleer voordat u uw tickets aankoopt steeds goed of u de juiste tickets heeft gekozen 

volgens de formule en volgens de juiste categorieën. Misbruik bij het selecteren van 

categorieën zal niet getolereerd worden door de organisator “Galabal van de Marine”. 

Deze aangekochte tickets zullen door de organisatie als nietig worden beschouwd. De 

organisator neemt geen verkochte tickets terug. 

g. Indien de organisator zijn evenement annuleert, worden de online tickets terugbetaald 

door de VZW Events van de Marine. De terugbetaling tickets door annulatie van het 

evenement worden gericht aan de initiële klant die de betaling uitvoerde. Bij annulatie van 

het evenement worden alle tickets als nietig beschouwd. De klant dient hier geen verdere 

actie te nemen. 

h. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak 

van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van “galabalmarine.be”, van 

haar leveranciers of van andere derden met wie “Galabal van de Marine” afspraken heeft 

gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie of iedere andere vorm van 

misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

“Galabal van de Marine”. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie 

afkomstig van de website van “galabalmarine.be” en van de betrokken diensten, is 

uitdrukkelijk verboden.  

 

i. “galabalmarine.be” investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website 

wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en 

volledig mogelijk te verspreiden. “galabalmarine.be” kan echter geen garantie bieden 

daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of 



onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, 

behalve in geval van zware fout van “galabalmarine.be” die door de gebruiker kan worden 

aangetoond. “galabalmarine.be” is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht 

waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. 

Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, 

natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische 

defecten, overstromingen. “galabalmarine.be” is er niet toe gehouden het bewijs te 

leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van 

overmacht. 

 

j. De klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het 

identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. 

“galabalmarine.be” behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te 

annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld 

voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de 

goede werking van de dienst van “galabalmarine.be” te garanderen en/of de goede 

uitvoering van het contract aan te tonen. Elke klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft 

het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn 

persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een 

schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres vzweventsvandemarine@mil.be, 

ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van VZW Events van de Marine, 

overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig 

het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

  

k. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie 

tussen “galabalmarine.be” en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van 

de Klant. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden 

moet schriftelijk worden overeengekomen. “galabalmarine.be” heeft het recht om op ieder 

ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene 

verkoopsvoorwaarden en van de site www.”galabalmarine.be” te wijzigen. De wijzigingen 

zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij 

anders overeengekomen. 

 



l. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: 

Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het 

“galabal van de Marine. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn 

zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het 

Galabal of de Walking Dinner worden geweigerd. Elke code komt overeen met één enkele 

toegangskaart. Het e-ticket zal worden gecontroleerd aan de ingang van het evenement. 

De code van het e-ticket dient een match te vormen met de ID van de klant. Deze kaart kan 

maar een keer worden aangeboden op de datum van 01 februari 2019. Indien dezelfde 

code verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerste gecontroleerde kaart tijdens 

toegang geven tot het daarvoor aangegeven evenement. Elke poging tot misbruik, namaak 

of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. 

“galabalmarine.be” garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is 

aangekocht op de site “galabalmarine.be”. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding 

afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden 

terugbetaald, noch omgeruild. 

 

 

7  Code [ticket(s)] 

a. Code (letter B of D), gekoppeld aan de gekozen (aangekochte) tickets;  

b. Code, gekoppeld aan een klant, dat op het (aangekochte) ticket staat vermeld; 

c. Specifieke Code, gekoppeld aan de sponsors (formule), dat op het (gepersonaliseerde) 

ticket staat vermeld; 

d. Specifieke Code, gekoppeld aan de sponsors (ruilovereenkomst/prijs), dat op het 

(gepersonaliseerde) ticket staat vermeld; 

e. Specifieke Code, gekoppeld aan de winnaars wedstrijd CDSCA/OCASC, dat op het 

(wedstrijd) ticket staat vermeld; 

f. Alle tickets zullen voorzien zijn van een QR-code; 

 

 

 

 



8. Entreegelden 

Tickets; 

 

1. Er zijn 2 formules van tickets beschikbaar; 

a. All-in formule “Walking Dinner + Galabal van de Marine”; 

b. Inkom formule “Galabal van de Marine”; 

c. Er dient bij beide formules rekening gehouden te worden met de categorieën; 

d. Bij misbruik invulling categorieën worden de tickets als nietig beschouwd; 

 

2. Prijs van ticket(s), zonder inbegrip van eventuele extra kosten; 

a. Indeling volgens bovenstaande formule; 

b. Indeling volgens categorie (militaire – non militaire categorie) 

c. Indeling volgens sponsors (All-in formule inclusief, volgens partnershipdossier) 

d. Indeling volgens winnaars (enkel inkom formule) 

All-in formule 

€ 50,00 euro p.p. + prijs volgens categorie p.p. 

Inkom formule 

Prijs volgens categorie p.p. 

Gratis voor sponsors die als partner een 

“sponsorformule” onderschreven 

Gratis voor sponsors die als partner een 

“sponsorformule” onderschreven 

/ Gratis voor de winnaars wedstrijd 

CDSCA/OCASC 

 

 

 

3. Prijs per categorie Indeling volgens categorie (militaire – non militaire categorie) 



Vrijwilligers, 

Onderofficieren en 

hun partners 

Lager Officieren 

en hun partner 

Hoofd Officieren 

en hun partner 

Burgers en hun 

partner 

Sponsors 

(formule, 

ruilovereenkomst, 

prijs) 

Winnaars 

wedstrijd 

€ 15,00 p.p.  

(enkel inkom)  

All-in formule = 

inkom + € 50,00 p.p. 

€ 20,00 p.p. 

(enkel inkom) 

All-in formule = 

inkom + € 50,00 

p.p. 

€ 25,00 p.p. 

(enkel inkom) 

All-in formule = 

inkom + € 50,00 

p.p. 

€ 25,00 p.p. 

(enkel inkom) 

All-in formule = 

inkom + € 50,00 

p.p. 

X aantal pers. 

Gratis All-in 

formule 

rechthebbend 

volgens gekozen 

“sponsorformule” 

 

X aantal pers. 

enkel inkom 

formule 

rechthebbend 

ticket winnaars 

wedstrijd 

All-in formule = 

gewonnen ticket 

+ € 50,00 p.p. 

 

9. Evenement 

Een gebeurtenis georganiseerd voor het personeel van de Marine en zijn partners die gedeeltelijk 

voor het publiek wordt opengesteld. Het evenement wordt voorafgegaan van een “Walking 

dinner” gevolgd door een “Galabal” en “discotheek”. Een voorstelling van artistieke aard wordt 

opgevoerd, alsook een tombola die gratis aangeboden wordt aan alle deelnemers “Galabal van de 

Marine”. 

De minimum leeftijd voor deelname bedraagt 18 jaar. 

 

10. Locatie 

Het evenement “Galabal van de Marine” gaat door in de Casino Kursaal Stad Oostende, 

Westhelling 12, 8400 Oostende. Het evenement wordt opgesplitst in twee luiken: “Walking Dinner” 

en het “Galabal”. De Walking Dinner heeft plaats in de “Delvauxzaal”. Het Galabal gaat door in de 

”erezaal”. 

 

11. Organisator 



De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement: de 

vzw Events van de Marine.  

12. Overeenkomst 

De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant tot het tegen betaling leveren 

van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door vzw Events van de 

Marine tot stand komt; 

13. Ticket 

Het toegangsbewijs tot een Evenement; 

Tickets zijn te verkrijgen via de website www.”galabalmarine.be” : 

1. Door aankoop (combinaties van de formules) 

2. Door invoer specifieke sponsorcode (All-in formule) 

3. Door invoer specifieke winnaarscode (enkel inkomformule)  

14. Website  

 

Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van www.”galabalmarine.be” ten 

einde de verkoop van Tickets mogelijk te maken; 

De websites zal	de	privacy	van	alle	gebruikers	van	haar	site	waarborgen	en	wij	zullen	te	alle	tijden	de	

persoonlijke	informatie	die	u	aan	ons	verschaft	vertrouwelijk	behandelen,	de	websites	zijn	beveiligd;	

1.2 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor en ten 

behoeve van de uitleg. 

 

1.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen 

die door tussenkomst van www.”galabalmarine.be” worden verricht respectievelijk gedaan, op 

iedere bestelling voor Tickets en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan 



alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend. In dat geval blijven alle 

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. 

 

1.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de 

Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid 

tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden 

prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de 

Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de 

algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de 

houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende 

Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar. 

 

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst 

 

2.1 www.”galabalmarine.be” treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar 

bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Afnemer en Organisator. 

www.”galabalmarine.be” maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot 

stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand in 

overeenstemming met het bepaalde van artikel 2.2 nadat Afnemer via www.”galabalmarine.be” 

een bestelling voor één of meer Tickets heeft geplaatst. www.”galabalmarine.be” verschaft 

namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. 

 

 

2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: 

 

i. Indien en zodra de Afnemer en “galabal van de Marine” de datum van de bestelling, de formule 

van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben 

bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van 

“galabal van de Marine opgenomen; 



 

ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra “galabal van de Marine” (autorisatie 

van) de betaling door Afnemer heeft ontvangen; 

 

iii. Is de Overeenkomst via de website van “galabal van de Marine” tot stand gekomen, dan wordt 

de Overeenkomst, per omgaande, via e-mail aan de Afnemer bevestigd; 

 

iv. Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte schriftelijke 

bevestiging daarvan plaats, maar wordt na tot stand komen van de Overeenkomst, per omgaande, 

via e-mail aan de Afnemer bevestigd; 

 

v. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de 

Afnemer de bevestiging: “betaling mislukt” via de website. 

vi. Een overeenkomst is definitief, na bevestiging: “betaling gelukt” via de website. 

 

2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een 

tot stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen. 

 

 

Artikel 3 Tickets 

 

3.1 De door “galabal van de Marine” geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de 

Organisator en worden door “galabal van de Marine” aan de Afnemer geleverd onder de 

voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of 

“galabal van de Marine” niet is toegestaan: 



i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële 

wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere 

wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; 

iii. indien de onder i. of ii. genoemde situatie zich voordoet zal “galabal van de Marine” en / of 

Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het evenement 

worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding. 

3.2 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket met unieke code als eerste toont bij aanvang 

van het evenement krijgt toegang. 

 

3.3 Galabal van de Marine en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te 

stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen 

aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) 

gereserveerde kaarten. 

3.4. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing op de tickets, deze worden gedragen door de 

organisatie. 

3.5 Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de 

getoonde kosten. Enkel de registratiekost van 2,50 euro wordt niet aangetoond bij de bestelling. 

 

3.6 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. 

Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte 

kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) dient de Afnemer contact op te 

nemen met de VZW Events van de Marine via e-mail of telefonisch contact. Een dergelijk verzoek 

dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang 

van het evenement “galabal van de Marine” niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan “galabal van 

de Marine” besluiten de Tickets niet om te ruilen. 

 



3.7 “Galabal van de Marine” behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren 

van Afnemers. 

3.8 Alle aangeboden tickets met hun code worden gecontroleerd op overeen stemmigheid 

identificatie van de klant via de ingevoerde gegevens van de website. Deze gegevens dienen te 

overeen te komen (a.g.v. verhoogde veiligheid), indien niet, kan de toegang door de organisator 

geweigerd worden.   

Artikel 4 Betaalmethode 

 

4.1 “galabal van de Marine accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij 

“galabal van de Marine”. De beschikbaarheid van diverse betaalmethoden online om de Bestelling 

voor een Evenement te doen zijn  Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro, American Express, 

KBC-CBC ONLINE of BELFIUS Direct Net.  

 

4.2 De websites en / of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is 

beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten. 

 

4.3 “galabal van de Marine” heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van 

betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen 

beschikbaar zijn. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1 “galabal van de Marine” kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is 

dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud 

van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit 

gegeven geen enkele aansprakelijkheid. 



5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt 

geannuleerd, zal “galabal van de Marine” aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, 

voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan “galabal van de Marine”. Niet vergoed worden de 

eventuele extra kosten die de Afnemer heeft betaald voor de diensten van “galabal van de 

Marine”. “galabal van de Marine” aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor 

eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die 

de Afnemer mocht lijden. 

5.3 Indien en voor zover “galabal van de Marine het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de 

levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in 

geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan 

“galabal van de Marine te restitueren is “galabal van de Marine niet gehouden tot restitutie van het 

door de Afnemer aan “galabal van de Marine betaalde bedrag. 

5.4 “galabal van de Marine kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten 

gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door 

de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie. 

5.5 Indien en voor zover “galabal van de Marine tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk 

niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel 

recht op schadevergoeding aan ontlenen. 

5.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende 

maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer 

leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan 

apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, 

overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden 

zowel in binnen- als buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst 

redelijkerwijze niet meer van “galabal van de Marine verlangd kan worden. 

5.7 “galabal van de Marine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging 

van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het 

toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van 

verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 



5.8 “galabal van de Marine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van 

Tickets die niet plaatsvinden bij “galabal van de Marine; “galabal van de Marine aanvaardt ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Afnemer, 

niet geheel worden afgewikkeld door “galabal van de Marine en waarbij een derde partij, zoals een 

kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. 

5.9 Voor zover aansprakelijkheid van “galabal van de Marine uitgesloten of beperkt is, geldt dit 

ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van “galabal van de 

Marine. 

Artikel 6 Privacy 

6.1 “galabal van de Marine verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming 

met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

6.2 De gegevens zullen door “galabal van de Marine in een automatisch systeem verzameld, 

verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in 

de mate waarin dit nodig is. 

6.3 Indien Afnemer hiertoe uitdrukkelijk toestemming geeft, worden deze gegevens gebruikt voor 

commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor directe marketing doeleinden. Deze 

verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Afnemer heeft het recht om zich te 

verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op 

het eerste verzoek van de Afnemer zal “galabal van de Marine deze wijze van verwerking direct 

beëindigen. 

 

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten 

 

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en de 

eventuele tekst en (reclame)muziek van “galabal van de Marine alsmede met betrekking tot de 

door “galabal van de Marine gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij “galabal 

van de Marine. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken 



en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van “galabal van de Marine. 

 

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de 

Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke 

rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de 

Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te 

verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden. 

Artikel 8 Gedragsregels Organisatoren en Locaties 

 

8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de 

Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor “galabal van 

de Marine de Tickets levert. 

8.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de 

Afnemer voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen 

en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een 

verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde 

toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de 

politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na 

afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is 

van wettelijk verboden voorwerpen. 

8.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers 

die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen. 

 

8.4 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het 

Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en 

akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten 



tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en 

verveelvoudiging van genoemde opnamen. 

8.5 De Organisator en de Locatiehouder vragen om handtassen en dergelijke niet mee te brengen 

naar het evenement. Indien betrokkene in het bezit is van dergelijke items, kan de organisatie die, 

na rudimentaire controle, in beslag nemen en na het evenement die terugbezorgen aan de 

rechtmatige eigenaar. Een vestiaire is voorzien om dergelijke voorwerpen af te geven.  

Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden 

 

“galabal van de Marine behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen 

gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van “galabal van de 

Marine. 

 

 

 

 


