Algemene Voorwaarden
Tickee voorwaarden
• Tickee is niet aansprakelijk voor verloren tickets.
• Tickee is een verzamelplaats voor de door jou gekochte tickets. Tickee is dus in geen
enkel geval verantwoordelijk voor tickets die nep zijn of niet werken.
• Tickee is niet aansprakelijk voor geweigerde tickets bij de ingang door o.a. enkel
acceptatie papieren tickets. Controleer dit dus altijd van te voren!
• Tickee is niet aansprakelijk na database hack, we proberen er alles aan te doen om dit
tegen te gaan en alles zo veilig mogelijk te houden.
• Tickee geeft nooit refunds voor tickets, in welke zin dan ook
• Informatie mag door Tickee aan aan derden verstrekt, voor verbetering van de app in de
toekomst
• Tickets is niet aansprakelijk wanneer tickets naar een verkeerde ontvanger worden
verstuurd. De gebruiker is zelf verantwoordelijke voor het gebruiken van de juiste
gegevens van de gewenste ontvanger.
Risico's
Het delen van een e-ticket via Tickee is niet risico vrij. Tickee spant zich in om veilig en
succesvol gebruik van de App te garanderen. Maar zij garandeert niet dat een e-ticket dat
via het Tickee is gedeeld altijd toegang zal geven tot het gewenste evenement.
Zorg altijd dat je zeker weet of de gegevens die jij van de ontvanger hebt juist zijn.
Verstuur je een ticket naar een verkeerde ontvanger, dan is Tickee daar op geen enkele
manier aansprakelijk voor.
Ongeldige e-tickets
Tickee is een verdeel en opslag App. Tickee is dan ook op geen enkele manier
aansprakelijk voor de geldigheid van de tickets die in de app worden opgeslagen. De
risico's m.b.t. geldigheid van het e-ticket en de eventuele kosten daarvoor zijn voor de
zender en ontvanger van de ticket.

Aansprakelijkheid
Tickee is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de
dienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove
nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Tickee. Hoewel Tickee zoveel mogelijk
maatregelen treft om te zorgen dat het verdelen en opslaan van tickets zo goed mogelijk
verloopt, garanderen wij op geen enkele wijze de juistheid van de dienst.
Misbruik
Als voorwaarde voor het gebruik van Tickee, ga je ermee akkoord geen informatie,
gegevens of inhoud via Tickee aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of
regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:
1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van de App betreedt;
3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of
advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
4. Als Tickee vermoedt dat je niet voldoet aan deze gebruikersovereenkomst, dan kan zij
je toegang tot het gebruik van de App ontzeggen.
Vrijgeven van informatie
Tickee heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken
1. Om zichzelf te verdedigen in rechtszaken,
2. Een gerechtelijk bevel te volgen,
3. Zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid,
4. Om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te
beschermen.
5. De gebruikersovereenkomst te handhaven.
Registratie en Privacy
Je kunt van Tickee gebruik maken door je te registreren met een Facebook account. Je
dient alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Tickee beschermt je
persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Tickee verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de
App mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren.

Delen met externe partners en klanten
We werken samen met externe bedrijven die ons helpen onze services aan te bieden en
te verbeteren, of die advertenties of gerelateerde producten gebruiken. Deze
samenwerkingen maken het mogelijk om onze bedrijven te besturen en gratis services
aan te bieden.
Omdat wij jouw evenement informatie zo compleet mogelijk willen maken, kunnen wij jouw
persoonlijke informatie delen met externe partijen. Op deze manier kunnen wij zo veel
mogelijk relevantie informatie verzamelen. Denk hierbij aan demografische informatie. We
delen geen informatie die je persoonlijk identificeerbaar maakt (persoonlijk identificeerbare
informatie is informatie zoals een naam of een e-mailadres die of dat kan worden gebruikt
om contact met je op te nemen of je identiteit te kennen geeft) met partners voor
advertenties, metingen of analyses, tenzij je hiervoor toestemming geeft.

