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ArtBeat Amsterdam
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de periode van 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2018. Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds
worden aangepast.
English below
Inschrijving en akkoord
Inschrijven voor workshops, sessies, events en andere projecten gaat uitsluitend via de online
ticket shop op www.ticketkantoor.nl. Bij inschrijving wordt automatisch akkoord gegeven op de
algemene voorwaarden en deelname is bindend. Indien inschrijving via de website niet kan
verlopen, dient een email gestuurd te worden naar ArtBeat management —>
management@artbeat.amsterdam. Het is mogelijk dat tijdens een event, class of workshop
beeldmateriaal wordt opgenomen voor promotionele doeleinden.
ArtBeat Membership
Met het ArtBeat Memberschip heeft een deelnemer recht op korting op events, classes en
workshops. Een membership kost €10,- en is een jaar geldig na datum van aanschaf.
Betaling
Het deelnamegeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals deze vermeld staat op de website
www.artbeat.amsterdam of op de online ticket shop. Betaling vindt online plaats via iDeal.
Deelnemers die niet via iDeal kunnen betalen dienen contact op te nemen met het management
via een email naar management@artbeat.amsterdam
Annulering en restitutie
Een ingeschreven deelnemer is betalingsplichtig. Restitutie wegens annulering van
aangeschafte tickets door ziekte, blessures of verhindering is niet mogelijk. Indien een
deelnemer zijn of haar inschrijving wilt annuleren, dient deze contact op te nemen via een email
naar het management —> management@artbeat.amsterdam. Een aangeschaft ticket is wel
overdraagbaar aan een ander persoon. De overdracht van een ticket dient echter vooraf gemeld
te worden aan ArtBeat Amsterdam, via een email naar management@artbeat.amsterdam. Indien
dit niet heeft plaatsgevonden, heeft ArtBeat Amsterdam het recht de toegang van de betreffende
persoon tot het evenement te weigeren. Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een derde
partij een les, workshop of activiteit overneemt. In dit geval zal de deelnemer tijdig hiervan op de
hoogte worden gesteld. Wanneer de workshop wegens onverhoopte redenen door de
organisatie van ArtBeat Amsterdam wordt geannuleerd, dan wordt het reeds betaalde bedrag
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gerestitueerd door ArtBeat Amsterdam aan de ingeschreven deelnemer, met uitzondering van
€1,- administratiekosten.
Aansprakelijkheid
ArtBeat Amsterdam stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van
goederen tijdens het event.
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General terms of condition 2017-2018
ArtBeat Amsterdam
These terms of condition apply to the period of 1 January 2017 to 31 December 2018.
When necessary the terms of agreement can be adjusted during this period.

Subscription
Subscribing can only go through the application form via the online ticket shop on
www.ticketkantoor.nl. Signing up or participating to one of the events of ArtBeat Amsterdam
means automatically that the subscription is mandatory and the subscriber automatically agrees
on these general terms of condition. If registration via the ticket shop cannot be completed, an
email must be send to the ArtBeat management —> management@artbeat.amsterdam. During
an event, class or workshop images can be captured for promotional ends.
ArtBeat Membership
With an ArtBeat Membership a member can enjoy discounts on events, classes and workshop. A
membership costs €10,- and is valid for one year after the purchase date.
Payment
The tickets prices and fees of the event are the amounts as mentioned on our website
www.artbeat.amsterdam and the online ticket shop. Payment goes online via iDeal. Applicants
that cannot fulfil their payment via iDeal are obliged to contact our management via an email —>
management@artbeat.amsterdam
Cancellation and refunds
A registered applicant is liable to pay the owed registration fee. Purchased tickets are nonrefundable. In case of illness, injuries or absence, the applicant is called upon contacting the
management via an email —> management@artbeat.amsterdam. Purchased tickets are
transferable to another person. However, the transfer of a ticket must be notified to ArtBeat
Amsterdam in advance. If this has not taken place, ArtBeat Amsterdam has the right to deny
access of the person concerned to the event.
In exceptional cases, a third party may take over a lesson, workshop or activity. In this case, the
participant will be notified in advance. When the event is canceled by the organisation of ArtBeat
Amsterdam, the amount already paid will be refunded to the registered participant, with the
exception of €1,- administration fee.
Liability
ArtBeat Amsterdam is not liable for any injury, theft, damaged or lost goods.

