Als je gebruik wilt maken van de optie om in termijnen te betalen, kan je deze optie kiezen als een type
ticket op de website van Ticketmaster. Bij je bestelling dient direct de eerste termijn worden betaald.
In de bevestigingsmail van Ticketmaster van deze bestelling, ontvangt je een link om de automatische
incasso voor de volgende termijnen te autoriseren.
Uiterlijk tot 31 maart 23:59u is de optie gespreid betalen beschikbaar, zolang er tickets beschikbaar
zijn.
De betaling in termijnen ziet er als volgt uit:
Termijnen:
1e – tot 31 maart 23:59u (directe betaling)
2e – op 30 april (automatische incasso)
3e – op 1 juni (automatische incasso)
Totaalbedrag ticket

Bedrag:
€ 97,50
€ 65,00
€ 65,00
€ 227,50 (incl. servicekosten)

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op gespreid betalen:
Je kan gebruik maken van betalen in termijnen via je account bij Ticketmaster indien je gebruik
maakt van een Nederlands factuur & afleveradres.
Heb je nog geen account bij Ticketmaster dan kun je een account aanmaken via
www.ticketmaster.nl
Jouw bestelling is bindend. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing.
Het totaalbedrag dient in maximaal de 3 bovengenoemde termijnen te worden voldaan.
Je kunt de eerste termijn uitsluitend betalen door middel van iDEAL (internet bankieren via ABNAMRO Bank, Rabobank, SNS Bank, Frieslandbank, ING Bank, ASN Bank, Regio Bank en Triodos).
Na de laatste termijn ontvang je van Ticketmaster een bevestiging per e-mail van je betalingen.
Pas wanneer de volledige ticketprijs is betaald, heb je recht op het ticket.
Na volledige betaling, wordt het ticket uiterlijk 2 weken voor aanvang van het Lowlands Festival
aan je opgestuurd. Collector Tickets kosten meer tijd om te verwerken en zullen je enkele dagen
voorafgaand aan het festival worden toegestuurd of voor je klaarliggen bij de kassa bij de ingang
van het festival, hierover wordt je tijdig geïnformeerd.
Je kan voor maximaal 4 tickets een aanbetaling doen.
Indien na de laatste incassotermijn blijkt dat een of meerdere termijnen niet zijn voldaan, zal je
eenmalig hierover worden bericht per e-mail en zal onder voorwaarden de mogelijkheid worden
geboden alsnog de volledige betaling te voldoen.
Indien je vervolgens, om welke reden dan ook, niet alsnog binnen de gestelde termijn en
voorwaarden hebt betaald, dan zijn wij genoodzaakt om zonder nadere ingebrekestelling het ticket
te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.
De annuleringskosten per ticket bedragen het bedrag van de eerste termijn. Wanneer je per ticket
meer hebt betaald dan de eerste termijn van € 97,50 dan krijg je bij annulering het restant binnen
30 dagen teruggestort op de door jou opgegeven bankrekening.
Heb je de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt, dan ben je verplicht om aan je ouders/voogd
toestemming te vragen voordat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Je bent verplicht om bij je bestelling de juiste gegevens in te vullen. Indien je onjuiste gegevens
hebt ingevuld waardoor verzending van het ticket onmogelijk blijkt te zijn, dan zijn wij genoodzaakt
om het ticket te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.
Op de tickets zijn de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen van Mojo Concerts en de
Algemene Voorwaarden van Ticketmaster van toepassing.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen van Mojo Concerts.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Ticketmaster.

