Ticketvoorwaarden voor evenement
Door dit selectievakje aan te vinken, ga ik akkoord met alle voorwaarden die van toepassing zijn op het evenementticket en die hieronder
worden uitgelegd.
1.

Isagenix mag mijn rekening belasten in het kader van de registratie voor het evenement.

2.

Tickets kunnen niet worden overgedragen op een ander evenement dan het evenement waarvoor zij zijn afgegeven.

3.

Evenementtickets kunnen in geen enkel geval worden teruggegeven en worden niet vergoed. Dit geldt ook voor eventuele
deelbetalingen die zijn gedaan in het kader van een termijnbetalingsplan.

4.

Kinderen zijn over het algemeen van harte welkom bij evenementen van Isagenix. Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat zij
moeten worden vergezeld door iemand van 18 jaar of ouder die zich op verzoek moet kunnen legitimeren om toegang te krijgen
tot het evenement. Voor bepaalde evenementen behoudt Isagenix zich het recht voor de toegang te beperken tot personen die ten
minste 18 jaar oud zijn. Vanwege het geluid, het volume, de theatereffecten en de duur van bepaalde evenementen, kan een dergelijke
omgeving minder geschikt zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar. Voordat ik besluit om kinderen mee te nemen naar een evenement,
zal ik goed nadenken over de omgeving en de impact die mijn besluit kan hebben op andere bezoekers van het evenement. Isagenix
betaalt geen vergoeding naar aanleiding van een klacht dat enig onderdeel van het evenement, inclusief het gedrag van andere
mensen in het publiek, door u of door eventuele kinderen in uw gezelschap als ongemakkelijk of kwetsend is ervaren.

5.

Alle transacties met betrekking tot evenementtickets worden verwerkt in de valuta van het land waar het evenement wordt gehouden.

6.

Isagenix ondersteunt geen doorverkoop van Isagenix-tickets voor minder dan de nominale waarde.

7.

Een ticket is alleen geldig voor de deelnemer aan wie het is toegekend. Indien een deelnemer een ticket gebruikt dat aan iemand
anders is toegekend, behoudt Isagenix zich het recht voor het ticket in te nemen of de deelnemer de toegang tot het evenement
geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

8.

Hand-outs, cadeautjes, registratietassen, enzovoort, zijn alleen bedoeld voor deelnemers aan het evenement en worden niet
uitgedeeld aan tickethouders die zich niet op de locatie hebben geregistreerd.

9.

Ik geef Isagenix, zijn vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden onherroepelijk toestemming tot het gehele of gedeeltelijke gebruik
van mijn naam, foto, gelijkenis, stem, getuigenis en biografisch materiaal voor publicatie- of reproductiedoeleinden in enig medium,
inclusief maar niet beperkt tot televisie, radio, gedrukte media en het internet, voor enig doel, inclusief maar niet beperkt tot
public relations, onderwijs, reclame, marketing, training en onderzoek. Mijn toestemming geldt voor dergelijk gebruik zonder enige
beperking ten aanzien van tijd of geografische grens.
Ik ben mij ervan bewust en erken dat sommige activiteiten tijdens het evenement zowel bekende als onverwachte substantiële
risico’s met zich mee kunnen brengen. Ik begrijp dat mijn deelname aan alle activiteiten vrijwillig is, ongeacht wat er wordt beweerd
of geïmpliceerd, en dat ik op ieder moment mijn deelname kan beëindigen. Ik aanvaard hierbij bewust en vrijwillig alle risico’s die zijn
verbonden aan mijn deelname aan deze activiteiten. Ik doe afstand van enige vordering die ik zou kunnen hebben op Isagenix, zijn
trainers, vrijwilligers, gidsen en medewerkers welke voortvloeit uit mijn deelname aan het evenement, tenzij een dergelijke vordering
voortvloeit uit grove nalatigheid door, of opzettelijk wangedrag van Isagenix.
Door een ticket te kopen voor een evenement, verklaar ik mij akkoord met de gedragscode voor Isagenix-evenementen. Ik ben mij
ervan bewust dat als ik mij niet aan deze, hieronder samengevatte, gedragscode houd, Isagenix mijn ticket kan intrekken en ik de
rest van het evenement niet mag bijwonen.
a. Ik ben vriendelijk en beleefd tegen deelnemers en medewerkers van het bedrijf.
b. Ik houd rekening met anderen in mijn omgeving en behandel hen met respect.
c. Ik spreek niet over anderen tijdens de Algemene sessie of tijdens bijeenkomsten.
d. Ik houd tijdens Algemene sessies geen zitplaatsen bezet, anders dan die welke als gereserveerd zijn aangeduid.
e. Ik verwijder niet de hoezen van gereserveerde zitplaatsen.
f.

Ik betreed en verlaat de ruimten waarin een evenement plaatsvindt op een rustige manier; ik doe dit zonder te rennen,
te duwen of te trekken.

g. Ik houd me aan het opnamebeleid van het bedrijf en maak dus geen opnamen of foto’s van slides of presentaties,
tenzij Isagenix hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven.
h. Ik houd mijn persoonlijke eigendommen altijd bij mij.
i.

Ik arriveer elke dag met een open houding en de bereidheid om te leren.

j.

Ik bestorm niet het podium om foto’s te maken of om enige andere reden.

k. Ik respecteer de rechten van alle andere deelnemers aan het evenement.
l.

Ik respecteer en honoreer elk wettig en redelijk verzoek van medewerkers van het bedrijf, vrijwilligers, of van de
evenementorganisatie of veiligheidspersoneel.

m. Ik vertoon geen gedrag waarmee ik tijdens een evenement een presentatie verstoor.
n. Ik breng geen alcohol, illegale drugs of vuurwapens mee naar het evenement.
o. Ik gebruik tijdens het evenement geen beledigende taal en vertoon geen aanstootgevend gedrag.
Ik betreed geen afge
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