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Verkoopvoorwaarden Stemmen onder de Sterren 

 

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van rechtswege van 

toepassing. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als de klant de 

reservering bevestigt en de tickets betaalt, gaat hij impliciet en zonder voorbehoud akkoord met 

deze verkoopvoorwaarden.  

 

 

TARIEVEN - STEMMEN ONDER DE STERREN  

 

1. De ticketprijzen zijn beschikbaar op de website www.nuitdeschoeurs.be, in onze folders of op 

aanvraag bij ons callcenter op 02/736.01.29. Alle tarieven kunnen zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. Ze worden pas gevalideerd na onze bevestiging van de gevraagde 

betaling. 

 

2. De geldende tarieven zijn de tarieven voor Stemmen onder de Sterren maar zijn van toepassing 

aan de kassa van de Abdij van Villers-la-Ville en op de website www.ticketmaster.be.  

 

3. Kortingen en promoacties aangeboden Stemmen onder de Sterren zijn alleen geldig op onze 

website en via ons callcenter. Bijgevolg wordt er geen enkele korting aangeboden op de website 

www.ticketmaster.be of in de Abdij van Villers-La-Ville.  

 

4. Eventuele kortingen en promoacties worden aangekondigd per mailing, per post of in de media.  

 

5. Elke gevalideerde bestelling maakt de verkoop vast en definitief. Elke wijziging of annulering van 

de aankoop is dan onmogelijk. De door Stemmen onder de Sterren geregistreerde gegevens 

vormen het bewijs van alle transacties van Stemmen onder de Sterren en zijn klanten. 

 

6. Alleen het genummerde toegangsticket wordt bij de ingang van de site geaccepteerd. De toegang 

wordt geweigerd aan iedereen die geen genummerd toegangsticket heeft. Het bewijs van betaling 

is geen geldig toegangsticket. 

 

7. Voor aankopen die in de laatste week voor de show worden gedaan, kunnen tickets worden: 

 

- verzonden, ofwel tot 5 werkdagen voor de datum van de opvoering, voor gewone post 

tot 3 werkdagen per aangetekende brief. 

 

- opgehaald aan het loket op de abdijsite voor reserveringen in de dagen voorafgaand aan 

het evenement. Tickets moeten ter plaatse worden afgehaald tussen 15:00 en 21:00 uur. 

Toeschouwers worden gevraagd een geldig betalingsbewijs mee te brengen.  

 

8. In geval van diefstal of verlies van tickets wordt er geen duplicaat verstuurd. In ieder geval heeft 

alleen de tickethouder het recht om de site te betreden. 

http://www.nuitdeschoeurs.be,/
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9. De voorstellingen beginnen op het tijdstip dat op het ticket is aangegeven, d.w.z. 18.00 uur 's 

avonds. Toegang tot de site is toegestaan tot 21.00 uur.  

 

10. Toegang is om veiligheidsredenen verboden voor kinderen onder de 10 jaar. 

 

11. Uitgegeven tickets kunnen niet worden teruggenomen, terugbetaald (met name in geval van 

verlies of diefstal), geruild of doorverkocht. Tickethouders mogen het ticket niet gebruiken voor 

promotionele of commerciële doeleinden van welke aard dan ook, op straffe van eventuele 

gerechtelijke stappen. 

 

12. Onze prijzen zijn aangegeven in EURO inclusief alle belastingen en we accepteren geen betalingen 

in andere valuta, zelfs niet voor de exacte tegenwaarde van deze prijzen.  

 

 

RESERVERING - BETALINGSTERMIJNEN - LEVERING 

 

13. Elke bestelling die op onze site wordt geplaatst, moet binnen 48 uur worden betaald. Na deze 

periode wordt zij als nietig beschouwd. 

 

14. Tickets worden alleen uitgegeven tegen volledige betaling van de reservering en eventuele extra 

kosten. 

 

15. Wij accepteren de opties onder voorbehoud van aanvaarding door onze verkoopafdeling. 

Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij info@nuitdeschoeurs.be.  

 

16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van klanten bij de reservering op onze website. Er 

worden geen terugbetalingen gedaan voor fouten in de datum of het aantal tickets, of 

onvolledige adressen. 

 

17. Het aantal tickets moet worden gecontroleerd door de klant of bij de ontvangst van de post of 

wanneer ze worden afgeleverd door onze reserveringsdienst. Er kan achteraf geen enkele claim in 

aanmerking worden genomen.  

 

18. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van tickets door gewone verzending. 

Onze klanten kunnen kiezen voor een gewone levering of € 7 betalen voor een aangetekende 

zending. 

 

 

KORTINGEN  

 

19. Stemmen onder de Sterren organiseert het hele jaar door verschillende commerciële acties. Deze 

acties bestaan uit een verlaging van de ticketprijs in ruil voor een promotiecode. 

 

20. Deze acties zijn niet cumulatief en beperkt in de tijd. Ze zijn alleen geldig op onze website 

www.nuitdeschoeurs.be en via ons callcenter op 02/736.01.29.  

 

21. Kortingen zijn alleen van toepassing op standaard- en FLEX-tickets. 

mailto:info@nuitdeschoeurs.be.
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22. Stemmen onder de Sterren is niet aansprakelijk: 

 

- in geval van annulering of uitstel van een voorstelling; 

- voor de inhoud van de show; 

- voor veranderingen in de artistieke bezetting; 

- voor eventuele wijzigingen in het programma; 

- voor veranderingen in het uurrooster van de show. 

 

23. Wij accepteren geen annuleringen nadat de klant de tickets heeft betaald. Wat de voorstellingen 

betreft, beschouwt de jurisprudentie de relatie tussen Stemmen onder de Sterren dat een 

voorstelling aankondigt, de prijs van de tickets en het tijdstip van de voorstelling bepaalt, en het 

publiek dat een ticket koopt, ongeacht de wijze van betaling (contant, kredietkaart of 

bankoverschrijving), als een contract. Onder deze voorwaarden kan de toeschouwer alleen een 

terugbetaling eisen of het contract betwisten als de organisator zijn verplichting niet nakomt. 

 

 

EVENEMENT  

 

24. Stemmen onder de Sterren behoudt zich het recht voor om elke persoon de toegang tot de abdij 

van Villers-La-Ville te weigeren om veiligheidsredenen. 

 

25. Elke betwisting van welke aard dan ook moet uiterlijk op de dag na de voorstelling schriftelijk 

worden ingediend. Elke latere claim kan niet in aanmerking worden genomen. 

 

26. Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade, van welke aard dan ook, aan bezittingen, 

voorwerpen of materialen die de toeschouwers meebrengen. Toeschouwers zijn ook 

aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die zij veroorzaken tijdens hun 

aanwezigheid op Stemmen onder de Sterren ...  

 

27. In geval van regen gaat het evenement door.  

 

28. Stemmen onder de Sterren biedt gratis parkeergelegenheid, maar is niet aansprakelijk in geval 

van ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen. Toeschouwers kunnen daar parkeren of vrij 

parkeren in de buurt van de site. 

 

29. Laattijdige aankomst, ziekte, een lekke band of auto-ongeluk houden geen vordering in tot 

terugbetaling van de tickets na afloop van het evenement.   

 

 

VERTROUWELIJKHEID  

 

30. De vertrouwelijke informatie die u ons bezorgt bij de reservering, is uitsluitend bestemd voor 

gebruik door Stemmen onder de Sterren zelf.  

 

31. Eenmaal in ons klantenbestand sturen we u mogelijks een promomail of een promotiebrief voor 

de getrouwheidsactie.  
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TOEPASBAAR RECHT BIJ BETWISTINGEN  

 

32. Dit verkoopcontract van tickets is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting 

zijn alleen Brusselse rechtbanken bevoegd. 

 

 

GEVAL VAN OVERMACHT 

 

33. In geval van overmacht (natuurramp, epidemie, nationale rouw, enz.) kan het evenement worden 

uitgesteld. De gekochte tickets worden in geen geval aan de klant terugbetaald. In geval van 

uitstel van het evenement blijven de tickets geldig. 

 

 

GEGEVENS VAN STEMMEN ONDER DE STERREN  

 

Stemmen onder de Sterren  

Georges Henrilaan 431 

1200 Brussel  

Tel: 02 736 01 29  

E-mail: info@nuitdeschoeurs.be  

Onze kantoren zijn gesloten voor het publiek, maar we zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot 

vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.  
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