Voorwaarden toegang tot de uitverkoop voor mensen met een beperking:
-Er worden maximaal 10 speciale tickets voor mensen met een beperking weggegeven, deze
mensen mogen maximaal 1 begeleider meenemen.
-De tickets worden doorgaans vergeven op volgorde van binnenkomst van aanvragen,
weg=weg. Aanvragen kan alleen via de mail, chiel@meermogelijkmetvoetbalkleding.nl.
Hierbij dienen de volgende gegevens te worden vermeld: Naam, adres, postcode en
woonplaats, mailadres, telefoonnummer, beperking (alleen van diegene voor wie het ticket
bestemd is). Van de overige dingen hebben we de gegevens van zowel de begeleider als
diegene voor wie het ticket is nodig.
-Er mogen maximaal 3 items/paren (per persoon met beperking en begeleider samen)
worden gekocht tijdens het verkoopmoment voor mensen met een beperking.
-De tickets zijn strikt persoonlijk, op de tickets komen gegevens van beide personen te staan.
Een andere begeleider/persoon met een beperking meenemen dan wel het overdragen van
de tickets zijn niet toegestaan.
-Wij behouden ons het recht voor om aanvragen te weigeren, dan wel nadat het ticket
verstrekt is het ticket ongeldig te verklaren.
-Toegang op de dag zelf alleen met een geldig legitimatiebewijs van zowel de begeleider als
persoon met een beperking icm het ticket. Indien 1 van beide personen dan wel beide
personen geen geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) kan overleggen
wordt de toegang tot het shopmoment voor mensen met een beperking ontzegt en kunt u
tijdens de normale uitverkoop shoppen.
-Zowel diegene voor wie het ticket bestemd is als zijn of haar begeleider dienen om 15:00
uur aanwezig te zijn buiten bij de hoofdingang, hier wordt u opgehaald. Personen die later
dan 15:00 uur aanwezig zijn kunnen niet meer naar binnen tijdens het shopmoment.
Eenmaal binnen heeft u tot 15:25 uur om te kijken, af te rekenen en de ruimte te verlaten.
Indien 1 van de personen vermeld op het ticket om 15:00 uur niet aanwezig is dan wordt de
toegang tot het speciale shopmoment ontzegd.
-Dit shopmoment is bedoeld om mensen met een beperking die op grond van hun
beperking/handicap (verstandelijk, lichamelijk of beide) niet tijdens de normale uitverkoop
kunnen shoppen een kans te bieden om max 3 items/paren te kunnen kopen en zelf uit te
zoeken. Mocht er binnen de organisatie twijfel bestaan over een aanvraag, dan is de
organisatie bevoegd om op grond van deze twijfel aanvragen te weigeren, dan wel verstrekte
tickets ongeldig te verklaren. Discussie over geweigerde aanvragen en ongeldig verklaarde
tickets is niet mogelijk.

