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EVENEMENTENREGLEMENT « Knokke World Padel Tour Exhibition ».

ARTIKEL 1- DEFINITIES

In dit reglement hebben de volgende termen de definitie die eraan is gekoppeld, tenzij de context
anders vereist.

1.1. Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die een of meer Ticket (s) bestelt die toegang geven tot
het evenement "Knokke World Padel Tour Exhibition".

1.2. Begunstigde: elke natuurlijke persoon anders dan de Koper, die gebruik maakt van de gratis
overdracht van een of meer Ticket (s) die oorspronkelijk zijn verkregen door een Koper die een
rechtspersoon of natuurlijke persoon is.

1.3. Evenement: verwijst naar de editie 2021 van de "Knokke World Padel Tour Exhibition" die
plaatsvindt van 27 tot 29 augustus 2021 in de Royal Zoute Tennis & Padel Club.

1.4. Ticket (s): verwijst naar de Ticket (s) (e-Tickets, Papieren Ticket (s) en Mobiele Ticket (s) die
toegang geven tot het evenement "Knokke World Padel Tour Exhibition".

1.5. Slechte weersomstandigheden: verwijst naar alle weersomstandigheden zoals regen, wind,
hagel, storm, onweer, bliksem, tyfoon, vochtigheid, hittegolf of extreme warmte, die het Evenement
kunnen onderbreken of annuleren.

1.6. Houder: verwijst naar iedere natuurlijke persoon, Koper of Begunstigde, houder van een Ticket
dat toegang geeft tot het Evenement.

1.7. Gezondheidsprotocol toeschouwers: verwijst naar het gezondheidsprotocol dat is ingevoerd om
de organisatie van het Evenement te verzekeren in overeenstemming met de geldende
gezondheidsbeperkingen. Het Gezondheidsprotocol toeschouwers zal vóór het Evenement
beschikbaar zijn op de website van het Evenement en kan op verzoek worden toegestuurd.

1.8. PEOPLE FIRST MANAGEMENT BVBA: verwijst naar het bedrijf dat verantwoordelijk is
voor de organisatie en marketing van het Evenement, hierna PEOPLE FIRST genoemd.

1.9. Ticketmaster: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verkoop van Tickets met betrekking
tot het Evenement en de website waarop de Ticket (s) kunnen worden gekocht www.ticketmaster.be

ARTIKEL 2 -  TOEPASSINGSGEBIED
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