Algemene voorwaarden Vrienden van VOS

18 mei 2013

Bepalingen vriendschapsabonnementen en -voorrechten
Vrienden van VOS kent vier verschillende vriendschapsabonnementen: Vriendschap bij kaartje, Vriend, Goede
Vriend en Gouden Vriend. Hieronder staan per vriendschap de verschillende voordelen beschreven:

Vriendschap bij kaartje
Kosten: € 15,- inclusief 1 toegangskaart voor een voorstelling in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.
• 2 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Vrienden van VOS.
• toegang tot de voorstelling in het woonzorgcentrum of verpleeghuis waarvoor de toegangskaart is
gekocht.
Vriend
Kosten: € 10,- per jaar.
• 2 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Vrienden van VOS.
• 2 kortingskaarten voor een try-out, voorstelling in een woonzorgcentrum of verpleeghuis, of de speciale
Vrienden van VOS voorstelling.
• voorrang op het reserveren van productieplaatsen in woonzorgcentra of verpleeghuizen.
• 1 extra kortingskaart voor de speciale Vrienden van VOS voorstelling. Deze extra kortingskaart is niet geldig
bij een voorstelling in een huis.
Goede Vriend
Kosten: € 45,- per jaar.
• 2 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Vrienden van VOS.
• gratis bijwonen van 1 try-out voor 1 persoon.
• 2 vrijkaarten voor een voorstelling in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.
• voorrang op het reserveren van productieplaatsen in woonzorgcentra of verpleeghuizen.
• 2 kortingskaarten voor de speciale Vrienden van VOS voorstelling. Deze kortingskaarten zijn niet geldig bij
voorstellingen in huizen.
Gouden Vriend
Kosten: € 100,- per jaar.
• 2 keer per jaar de digitale nieuwsbrief van Vrienden van VOS.
• gratis bijwonen van 1 try-out voor 2 personen.
• 2 vrijkaarten voor een voorstelling in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.
• voorrang op het reserveren van productieplaatsen in woonzorgcentra of verpleeghuizen.
• 2 vrijkaarten voor de speciale Vrienden van VOS voorstelling. Deze vrijkaarten zijn niet geldig bij
voorstellingen in de huizen.
• gratis bijwonen van 1 repetitie.
• een meet & greet met de dansers en/of makers van Danstheater VOS.
• 10 % korting op een boeking van een voorstelling van Danstheater VOS.
Looptijd

•
•

Het vriendschapsabonnement loopt voor minimaal 1 jaar en is niet tussentijds op te zeggen.

•

Wilt u uw Vriendencategorie wijzigen – u wilt uw Vriendschap veranderen in een Gouden Vriend, Goede
Vriend of in een Vriend – dan is dat vanzelfsprekend mogelijk en kan dit na elke looptijd van 1 jaar.

•

Een Vriendschap-bij-kaartje gaat in op de dag van betaling en loopt na 1 jaar automatisch af; U kunt daarna
natuurlijk altijd een Vriend, Goede Vriend of Gouden Vriend worden.

•

Indien niet alle activiteiten binnen de looptijd van uw lidmaatschap hebben kunnen plaatsvinden,

Indien u Stichting Danstheater VOS machtigt: U machtigt ons om jaarlijks tot wederopzegging de
Vriendenbijdrage van uw rekening af te schrijven. Wilt u uw Vriendschap beëindigen dan dient u ons dit
uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van uw lidmaatschap schriftelijk (ook per e-mail) te laten weten.

vervallen na opzegging van uw lidmaatschap alle rechten om alsnog aan deze activiteiten deel te nemen.
Betaling

•

Als u ervoor kiest om het verschuldigde bedrag over te maken, gaat uw vriendschapsabonnement in op
het moment dat uw betaling op rekeningnummer 5755869 (IBAN NL 45 INGB 0005 7558 69 ) t.n.v. Stichting
Danstheater VOS te Amsterdam staat.

•
•
•

Na betaling is geen restitutie mogelijk.
Bij onrechtmatig gebruik van de vriendschapsvoordelen zullen wij kosten in rekening brengen.
Op alle betalingen zijn de algemene voorwaarden van Stichting Danstheater VOS van toepassing.

Kortingen

•

De korting bij kortingskaarten bedraagt € 5,- per kaart. Een normale toegangskaart is € 15,-.
De korting op een kinder- of jongerenkaartje bedraagt € 2,50. Deze kaarten kosten normaal € 7,50.
Kinderen t/m 6 jaar mogen gratis de voorstelling bijwonen.
Per 3 kinderen/jongeren moet er minimaal 1 volwassene aanwezig zijn.
U kunt geen aanspraak maken op deze kortingen indien u zelf als Vriend niet aanwezig bent bij de
voorstelling.

•
•

10 % korting op boeking van een voorstelling is geldig over het voorstellingsbedrag exclusief BTW.
Als u gebruik wilt maken van 10 % korting op de boeking van een voorstelling, moet u dat doen terwijl u
Vriend van VOS bent, de datum van de voorstelling moet binnen 1 jaar na boeking liggen. Voor meer
informatie en prijzen neemt u contact op met vrienden@danstheatervos.nl

Bijwonen van voorstellingen

•

Als u een try-out of voorstelling in een huis wilt bijwonen, dient u contact op te nemen met
reserveren@danstheatervos.nl
Pas na ontvangst van een bevestiging per mail, kunt u de voorstelling bijwonen. De bevestiging is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

•

Per voorstelling in een huis kunnen maximaal 6 personen van buitenaf komen kijken, om de veiligheid en
het kijkplezier van de bewoners aldaar te kunnen waarborgen. Vrienden van VOS hebben tot 2 weken voor
de voorstelling voorrang op deze 6 productieplaatsen. Andere geïnteresseerden komen op een wachtlijst
en krijgen ongeveer 1 week van tevoren te horen of zij naar de voorstelling kunnen komen kijken.

•

De betaling voor een try-out of voorstelling dient uiterlijk 3 dagen voor de voorstellingsdatum binnen te
zijn op de rekening van Stichting Danstheater VOS. Na betaling is geen restitutie mogelijk, tenzij
Danstheater VOS door onvoorziene omstandigheden de voorstelling heeft moeten annuleren of
verplaatsen. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk de bevestiging om te boeken naar
een andere voorstellingsdatum.

•

Op de speciale Vrienden van VOS voorstelling en theatervoorstellingen van VOS zijn andere
toegangsprijzen van toepassing.

Stichting Danstheater VOS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

