VOORWAARDEN
1.

Algemeen

1.1	Deze Voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”)
zijn van toepassing op de Vrijetijd.nl webshop.
1.2	De Vrijetijd.nl webshop is een uitgave van
BASIS Communicatie B.V., h.o.d.n. BASIS
ActivatieMarketing, gevestigd te Haarlem aan de
Spanjaardslaan 7 (hierna: “BASIS”).
1.3	Door gebruik te maken van de Vrijetijd.nl
webshop gaat de deelnemer akkoord met deze
voorwaarden.

2. Actie
2.1	Het aanbod in de Vrijetijd.nl webshop is wisselend
en gedurende het gehele jaar is het mogelijk om
toegangskaarten voor verschillende Dagjes Uit te
bestellen.
2.2	Per e-mailadres is het mogelijk om voor elk
Uitstapje in de Vrijetijd.nl webshop eenmalig
toegangskaarten met korting tot maximaal 50% te
bestellen.
2.3	De deelnemer kan als volgt deelnemen:
a.	Bekijk de beschikbare Dagjes Uit op de
homepage van de website.
b.	Kies uw favoriete Uitstapje en klik op ‘bestel’.
c.	Vul vervolgens de gevraagde gegevens in en
kies het aantal toegangskaarten dat u wilt
ontvangen.
d.	Vul uw NeuroShopCode in.
e.	Uw korting wordt direct verrekend met
het totaalbedrag. Dit ziet u onder het
totaaloverzicht staan.
f. Controleer uw bestelling.
g.	Vervolgens wordt u doorgestuurd naar de
betaalpagina. Daar kunt u betalen m.b.v. iDeal
of creditcard. U betaalt € 0,95 transactiekosten.
h.	Als de betaling gedaan is, keert u terug naar de
website en kunt u direct uw toegangskaarten
downloaden.
i.	De toegangskaarten ontvangt u ook per e-mail.
j.	Print de toegangskaarten uit en neem deze
mee naar de entree van het gekozen Uitstapje.
k.	Je kunt per e-mailadres van elke aanbieding
éénmaal gebruik maken.

3.

Voorwaarden

3.1	Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in
Nederland kan gebruik maken van de Vrijetijd.nl
webshop.
3.2 Deelnemen is uitgesloten voor:
a. medewerkers van BASIS
b.	eenieder die op enige wijze direct of indirect
betrokken is bij de organisatie van de
Vrijetijd.nl webshop.
3.3	Deelnemen is gratis. Eventuele kosten verbonden
aan het gebruik van internet en telefonie zijn voor
rekening van de deelnemer.

4. Toegangskaarten (e-tickets)
4.1	De e-tickets kunnen t/m de datum die op het
e-ticket staat worden ingeleverd bij het Uitstapje.
Voor en na die datum kunnen geen e-tickets meer
worden ingeleverd.
4.2	Om e-ticket(s) te bestellen, dienen deelnemers
een geldig(e) naam en e-mailadres in te vullen.
Het invullen van onjuiste of onvolledige gegevens
kan ertoe leiden dat geen e-tickets (kunnen)
worden toegezonden en/of dat de e-tickets
ongeldig wordt.

4.3	De barcode op het e-ticket mag geen vouw
bevatten of anderszins beschadigd zijn. De
deelnemer draagt hiervan het risico. Bij een
vouw of beschadiging kan de toegang worden
geweigerd. De deelnemer kan in dat geval geen
aanspraak maken op vervanging van het e-ticket
of restitutie.
4.4	Aan de entree van het betreffende Uitstapje kan
om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
4.5	De deelnemende Dagjes Uit behouden zich het
recht voor om iedere deelnemer die onjuiste of
onvolledige gegevens opgeeft of op naar hun
oordeel op ontoelaatbare wijze gebruik maakt van
de actie, de toegang zonder meer te weigeren.
4.6	Het e-ticket is geldig t/m de datum die vermeld
staat op het e-ticket. Er bestaat geen mogelijkheid
tot het wijzigen van die datum. Het e-ticket is in
geen geval inwisselbaar voor geld, en het kan
nimmer worden teruggenomen, uitbetaald,
vervangen of verlengd.
4.7	Ieder e-ticket is geldig voor maximaal 1 persoon
en kan slechts eenmalig worden gebruikt. Het
e-ticket kan niet in combinatie met andere
acties en/of (online) aanbiedingen worden
gecombineerd of gebruikt.
4.8	Het e-ticket mag niet gedupliceerd, verkocht of
overgedragen worden aan derden. Van misbruik
zal aangifte worden gedaan.
4.9	Kopiëren van e-tickets is zinloos. De barcode zal
slechts eenmaal toegang tot het betreffende park
geven. Bewaar het e-ticket dus zorgvuldig en
verstrek geen kopieën aan derden.

5.

Persoonsgegevens

5.1	De deelnemer kan worden gevraagd bepaalde
persoonsgegevens (zoals NAWTE-gegevens)
te verstrekken om deel te kunnen nemen.
De deelnemer garandeert dat alle verstrekte
persoonsgegevens juist, actueel en volledig zijn.
5.2	Persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter
uitvoering van de Vrijetijd.nl webshop, tenzij
anderszins is aangegeven of de deelnemer
toestemming geeft voor andere doeleinden.
5.3	Persoonsgegevens worden niet aan derden
verstrekt, tenzij anderszins is aangegeven of
indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de
bestelling in de Vrijetijd.nl webshop.
5.4	In aanvulling op het bepaalde in dit artikel worden
persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming
met de op de Vrijetijd.nl webshop toepasselijke
privacyvoorwaarden (te vinden op: https://
neurocampus.vrijetijd.nl/privacyverklaring.pdf)
en de toepasselijke wet- en regelgeving op het
gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

6.

Aansprakelijkheid

6.1	Gebruik van en deelname aan het aanbod van
de Vrijetijd.nl webshop is voor eigen risico en
rekening van de deelnemer.
6.2	BASIS of hun toeleveranciers zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, uit welke hoofde dan ook,
voortvloeiend uit of verband houdende met de
Vrijetijd.nl webshop.
6.3	In geval van enige aansprakelijkheid aan de
zijde van BASIS of hun toeleveranciers, zal deze
aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke
hoofde dan ook, beperkt zijn tot € 100,-- (zegge:
honderd euro) per gebeurtenis of reeks van

gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
6.4	De beperkingen van aansprakelijkheid in dit
artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet
of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden
van) BASIS of hun toeleveranciers.

7.

Intellectuele eigendomsrechten

7.1	De intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de Vrijetijd.nl webshop
(waaronder, maar niet beperkt tot, de intellectuele
eigendomsrechten op gebruikte teksten,
afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software,
audiovisueel materiaal en overige materialen)
berusten bij BASIS.
7.2	Niets uit of met betrekking tot de Vrijetijd.
nl webshop mag op enige wijze worden
verveelvoudigd, gepubliceerd of anderszins
worden gebruikt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van BASIS.

8.

Contact en klachten

8.1	Vragen, opmerkingen en/of klachten met
betrekking tot de Vrijetijd.nl webshop kunnen
per e-mail worden gericht aan
info@activatiemarketing.nl en per post aan
BASIS ActivatieMarketing, t.a.v. de Vrijetijd.nl
webshop, Postbus 472, 2000 AL Haarlem.

9.

Diversen

9.1	BASIS is gerechtigd om naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande mededeling de Vrijetijd.nl
Funcard webshop of deze Voorwaarden
tussentijds te wijzigen, zonder op enige wijze
aansprakelijk te zijn jegens deelnemers. BASIS
zal de deelnemer via de daarvoor geschikte
communicatiekanalen op de hoogte stellen over
eventuele wijzigingen.
9.2	BASIS is gerechtigd om naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande mededeling deelnemers
zonder opgaaf van reden uit te sluiten van
deelname aan de Vrijetijd.nl webshop indien de
deelnemer op enige wijze in strijd handelt met
deze Voorwaarden of met enige toepasselijke
wettelijke bepaling, zulks zonder op enige wijze
aansprakelijk te zijn jegens deelnemers.
9.3	Indien één of meerdere bepalingen in deze
Voorwaarden op enige wijze nietig worden
verklaard, vernietigd worden of niet rechtsgeldig
blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen in
deze Voorwaarden onverminderd van kracht. BASIS
zal de nietige, vernietigde of niet-rechtsgeldige
bepaling vervangen door een bepaling waarvan de
inhoud, strekking, doelstelling en het bereik zoveel
mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde of nietrechtsgeldige bepaling.
9.4	In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet
voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij BASIS.
9.5	Deze Voorwaarden worden beheerst door
Nederlands recht, met uitsluiting van de
beginselen van internationaal privaatrecht.
9.6	Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien
uit of die verband houden met de Vrijetijd.
nl webshop of deze Voorwaarden, hoe ook
genaamd, worden exclusief voorgelegd aan de
rechtbank te Haarlem.

