
 

 

AANKOOPVOORWAARDEN 
 
Elke toeschouwer aanvaardt door de aankoop van een wedstrijdticket of abonnement: 

- De wettelijke bepalingen inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden te respecteren. 
- Kennis te hebben van het reglement van inwendige orde en dit te respecteren. 
- Dat de toegang tot het stadion geweigerd kan worden indien hij/zij zich aanbiedt als supporter 

voor de andere ploeg als diegene waarvoor hij zich heeft opgegeven. Dit houdt ook het dragen 
van kleuren van de tegenpartij in (sjaals, shirts,…) 

- Kennis te hebben van de algemene gedragsregels en   verbodsbepalingen en deze te 
aanvaarden. 

- Kennis te hebben genomen van de privacy policy van OH Leuven. Deze is terug te vinden op de 
website. 

 
OH Leuven behoudt zich het recht voor een reservering van abonnementen of wedstrijdtickets al dan niet 
te aanvaarden. 

 
Bij verlies van of schade aan een abonnement kan een nieuw abonnement worden verkregen voor een 
meerprijs van €10. Bij verlies van of schade aan een afzonderlijk wedstrijdticket kan enkel een nieuw ticket 
worden verkregen voor de volledige prijs van het wedstrijdticket. 

 
Terugbetalingen zijn niet mogelijk na de aankoop van een abonnement of ticket. 
 
Een abonnement voor een minderjarige (-18) mag enkel worden doorgegeven aan een andere 
minderjarige. 
 
De geregistreerde koper, de overdrager en elke houder van een wedstrijdticket/abonnement zijn 
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de uiteindelijke houder. 
 
Risicowedstrijd: enkel personen die zijn geregistreerd ten minste x dagen voor datum van de wedstrijd 
kunnen wedstrijdtickets kopen voor de tribune voorbehouden voor supporters van OH Leuven.  
 
De toeschouwer heeft kennis en aanvaardt dat bij digitale opnames de kans bestaat dat hij/zij in beeld 
kan worden gebracht. OH Leuven kan deze beelden gebruiken voor commerciële/communicatieve 
doeleinden. De toeschouwer behoudt steeds het recht om te vragen de beelden gebruikt voor deze 
doeleinden te laten verwijderen. 
 
OH Leuven geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van online diensten en kan 
op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke 
(on)beschikbaarheid van de online diensten of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of 
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de online diensten. 
 
De totale aansprakelijkheid van OH Leuven is steeds beperkt tot het bedrag van de prijs die door de 
toeschouwer aan OH Leuven werd betaald voor online diensten die aanleiding gaven tot het 
schadegeval, met een maximum van €100 per schadegeval. 


