Algemene Voorwaarden HWU voor Online Inschrijven Evenement

Artikel 1. De organisatie : de HWU
1.1. HWU ( Hengelose Wandel Unie) is een vereniging, gevestigd te Hengelo aan de Twekkelerweg
249 in Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40073302, die zich bezig houdt met het bevorderen van de wandelsport in al zijn
verschijningsvormen. Via de website www.hengelo-wandel.nl biedt de HWU wandelaars in
Nederland diensten, kennis en producten aan om wandelen optimaal te ervaren. Eén van deze
diensten is het online Inschrijven en betalen Wandeltochten en -evenementen”. Hiermee wordt
wandelaars de mogelijkheid geboden om zich online in te schrijven voor een wandel gerelateerd
evenement dat georganiseerd wordt door de HWU.
Artikel 2. Definities
Evenement: het door de HWU georganiseerde evenement
Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het online
inschrijfservice platform tickets koopt voor een wandel evenement.
De HWU Online Inschrijfmodule: de online inschrijf applicatie waarbij de gebruiker zich via de
website www.hengelo-wandel.nl online kan inschrijven voor een evenement
Ticket(s): het toegangsbewijs/-bewijzen van een door of namens de Organisatie georganiseerd
evenement dat door de HWU aan de gebruiker via de HWU Online Inschrijfmodule wordt verstrekt.
Website: de website www.hengelo-wandel.nl
Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de HWU
Online Inschrijfmodule, waarmee online inschrijving voor een Evenement mogelijk is en het mogelijk
maakt om producten ter bevordering van het wandelen te verkopen.
3.2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de
Gebruiker of een eventuele andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
3.3. Tijdens de bestelprocedure worden de algemene voorwaarden van de Organisatie van
toepassing verklaard in de verhouding tussen de Gebruiker en de Organisatie. Hetgeen in het
voorgaande lid is bepaald, staat hieraan niet in de weg.
3.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is naar het
toepasselijke recht of door de bevoegde rechter als zodanig wordt beschouwd, zal de rest van de
algemene voorwaarden niet worden aangetast. In dat geval wordt in plaats van de nietige of
vernietigbare bepaling een bepaling met gelijke strekking gelezen, die geldig is en die de betreffende
bepaling zo dicht mogelijk benadert.
3.5. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing zodra deze online beschikbaar zijn op de Website.
Artikel 4. De HWU Online Inschrijfmodule

4.1 Het ticket is een toegangsbewijs van een door een Organisatie georganiseerd evenement dat
namens de Organisatie door HWU aan Gebruiker via de HWU Online Inschrijfmodule wordt
toegestuurd. De Gebruiker van de HWU Online Inschrijfmodule gaat voor het kopen van Tickets een
overeenkomst op afstand aan met de Organisatie, zoals bedoeld in artikel 6:230g BW e.v. De
Organisatie behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen, voor zover dat op grond
van de wet is toegestaan (bijvoorbeeld omdat de Gebruiker dan de mogelijkheid heeft de
overeenkomst te ontbinden).
4.2 De verkoopprijs van de Tickets wordt door de Organisatie bepaald. Deze worden vervolgens via
HWU Online Inschrijfmodule kenbaar gemaakt aan de Gebruiker. De Gebruiker kan de Tickets
uitsluitend online betalen via de aangeboden betaalmethode(s). De transactiekosten voor de
aankoop van Tickets worden op de KWBN Online Inschrijfmodule vermeld. Het recht wordt
voorbehouden de prijzen en/of kosten aan te passen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen
voor reeds verkochte Tickets.
4.3 De Gebruiker ontvangt na voldoening van de verkoopprijs de Tickets via e-mail.
4.4 Bij aankoop van de Tickets is er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en de HWU tot
stand gekomen. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de Tickets te
ontbinden. Daarom heeft de consument geen herroepingsrecht. De consument stemt – door het
aanvaarden van deze algemene voorwaarden – er uitdrukkelijk mee in dat Tickets niet geretourneerd
kunnen worden en dat er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.
Artikel 5. Privacy
5.1. Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van HWU. Deze is
raadpleegbaar op de website.
Artikel 6. Deelname aan Evenement
6.1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk zich te informeren over het Evenement, waaronder over
eventuele afgelastingen of verplaatsingen. De HWU is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of
afgelasting van het Evenement.
6.2. Indien de Gebruiker verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde
inschrijfgeld niet gerestitueerd. Dit geldt ook voor eventuele andere betalingen die samenhangen
met de inschrijving.
6.3 Mocht het evenement worden afgelast door de HWU zelf , dan wordt het inschrijfgeld
geretourneerd.
Artikel 7. Vragen
7.1. Als Gebruiker naar aanleiding van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen
heeft, dan kan Gebruiker contact opnemen met de HWU via de mail : www.
hengelosewandelunie@gmail.com

