Algemene voorwaarden Festivalvrienden
1. Bijdrage en geldigheidsduur
1.1 De jaarlijkse bijdrage voor Festivalvrienden bedraagt 50 euro incl. BTW.
1.2 Deze bijdrage is geldig voor één festivalseizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
1.3 De bijdrage wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd rond mei/juni.
1.4 Huisgenoten woonachtig op hetzelfde adres als de Festivalvriend kunnen voor 25 euro incl. BTW Medefestivalvriend worden. Mede-festivalvriendschap is beperkt tot één huisgenoot per adres.

2. Festival Classique levert als tegenprestatie het volgende:
2.1 Festivalvrienden ontvangen een vooraankondiging van de festivalprogrammering. Deze vooraankondiging
kan zowel digitaal als per post worden verzonden.
2.2 Festivalvrienden ontvangen een uitnodiging voor een pre-sale van Festival Classique. Dit stelt de
Festivalvriend in de mogelijkheid om eerder kaarten te kopen dan het reguliere publiek.
2.3 Festivalvrienden ontvangen een uitnodiging voor een exclusief vriendenarrangement dat plaatsvindt tijdens
de festivalperiode.
2.3.1 De planning van dit concert is aan Festival Classique en kan gedurende het gehele festival en in relatie tot
elk concert in Festival Classique plaatsvinden.
2.3.2 De uitnodiging is specifiek op naam en daarom niet inwisselbaar.
2.3.3 Per Festivalvriend wordt een uitnodiging voor één persoon verstuurd. Het staat Festival Classique vrij de
uitnodiging uit te breiden naar twee personen, indien het concert en programma zich daarvoor leent.
2.3.4 Festival Classique betaalt de arrangementskosten. Eventuele kosten voor toegang tot het concert komen
voor rekening van de Festivalvriend.
2.3.5 Festival Classique garandeert beschikbaarheid tot twee weken voor aanvang van het vriendenarrangement. Aanmeldingen binnen twee weken voorafgaand aan het vriendenarrangement zijn onderhavig
aan becshikbaarheid van plaatsen.
2.4 Festivalvrienden ontvangen na afloop van het festival een kleine attentie.

3. Opzegging en annulering
3.1 Opzeggen van Festivalvriendschap kan te allen tijde schriftelijk gebeuren via email naar
festival@festivalclassique.nl of via post naar Festival Classique, Binckhorstlaan 36(m2-06), 2516 BE Den Haag.
De beeindiging van de Festivalvriendschap gaat dan in vanaf de eerstvolgende incasso en het bijbehorende
seizoen. Indien bij opzegging van Festivalvriendschap reeds Vriendenvoordelen zijn genoten, dan gaat de
opzegging in voor het eerstvolgende seizoen.
3.2 Binnen een maand na aanmelding kan Festivalvriendschap kosteloos geannuleerd worden, mits in die
maand geen Vriendenvoordelen zijn genoten.

4. Adreswijzigingen
Eventuele wijzigingen in contact- en/of bankgegevens kunnen schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven
via festival@festivalclassique.nl, per post via Festival Classique, Binckhorstlaan 36(m2-06), 2516 BE te Den Haag
of via telefoon naar 070-383 42 30.
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