HERROEPINGSRECHT
Herroepingsrecht C-Cinema B.V.
Op de website www.c-cinema.nl kunnen bezoekers online entreekaarten (e-tickets) kopen, waarvoor bezoekers zich eenmalig kosteloos dienen te registreren. Met de verstrekte gegevens wordt conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens omgegaan. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste verwerking van een online transactie. Indien het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens tot gevolg heeft dat de e-tickets niet worden ontvangen,
is C-Cinema B.V. niet tot enige vergoeding gehouden.
Betaling van e-tickets kan gedaan worden via iDEAL, MasterCard en Visa. Na ontvangst van de betaling ontvangt de bezoeker een e-ticket per mail dat voorzien is van een unieke barcode. Alle e-tickets zijn eenmalig
geldig en zijn slechts geldig voor de aangegeven voorstelling (tijd, zaal en film).
Indien een bezoeker niet binnen 30 minuten na de online aankoop een bevestigingsmail heeft ontvangen
kan het zijn dat de bevestigingsmail in de map met ongewenste berichten (spam of junk) zit. Indien de mail
hier ook niet tussen staat, kan de bezoeker contact opnemen met C-Cinema B.V. via het telefoonnummer
vermeldt op de website.
E-tickets dienen goed te worden bewaard, bij voorkeur in een mapje om beschadiging door zon, vouwen
of anderszins te voorkomen. Beschadigde e-tickets kunnen geweigerd worden, zonder dat C-Cinema B.V.
tot enige vergoeding is gehouden.
Het e-ticket is het entreebewijs tot C-Cinema B.V.. Bezoekers tonen het e-ticket bij de ingang waar het
e-ticket door een medewerker van C-Cinema B.V. wordt gescand en op juistheid wordt gecontroleerd.
Verzilvering van promoties, kortingsacties, vouchers en/of bioscoopbonnen is niet mogelijk bij de online
aankoop van e-tickets. Verzilvering is slechts, onder de van toepassing zijnde (actie)voorwaarden, mogelijk
bij de kassa.
C-Cinema B.V. kan het aantal te bestellen online entreebewijzen beperken. Bezoekers die meer entreebewijzen willen bestellen dan toegestaan kunnen contact opnemen met C-Cinema B.V.
In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet
tijdig kan worden verwerkt en/of geautoriseerd, aanvaardt C-Cinema B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
E-tickets kunnen na betaling niet worden geretourneerd of geannuleerd. Daarnaast kan de geldigheid van
een e-ticket niet worden verlengd of aangepast. Bezoekers hebben geen recht op restitutie of enige andere vergoeding. Het wordt bezoekers aangeraden om de online geselecteerde e-tickets goed te controleren voordat tot betaling wordt overgegaan.
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