
Voorwaarden gratis tickets Generation discover bright ideas hub

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de "Generation Discover bright ideas hub " (hierna: de hub) 
van Shell International B.V. te Den Haag (hierna: SHELL).

Deelname

 Deelname aan de bright ideas hub vindt plaats op de door SHELL aangegeven wijze en 
voorwaarden. 

 Door deelname aan de bright ideas hub gaat u akkoord met de voorwaarden. 

 De deelname aan deze bright ideas hub is gratis. SHELL brengt geen kosten in rekening. 

Periode

De bright ideas hub vindt plaats in Rotterdam op het Schouwburgplein van 13 – 24 februari 2017

Ticket
Er kunnen meerdere personen op één ticket. Geef aan met hoeveel volwassenen - inclusief uzelf - en met
hoeveel kinderen u komt. Een ticket is op de vermelde dag en tijdslot geldig. Uw ticket wordt u na 
bestellen per e-mail kosteloos toegestuurd.

Voorwaarden

 SHELL is gerechtigd om de voorwaarden tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen. 

 In gevallen waarin de voorwaarden niet voorziet beslist SHELL

 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft 
SHELL het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

 Het correct invullen en verzenden van het formuleir en het  opgeven van een juiste  naam en e-
mailadres is een voorwaarde om gratis tickets te ontvangen. 

 Eén ticket is op naam van één volwassen persoon en is het toegangsbewijs voor het aantal 
ingevulde kinderen en volwassenen (inclusief de tickethouder) met een maximum van 4 
volwassenen en 6 kinderen per ticket.

 Tickets zijn kosteloos, niet overdraagbaar en niet bestemd voor doorverkoop.



 Deelnemer zal zich houden aan de in de bright ideas hub geldende gedragsregels met betrekking
tot het evenement waarvoor de tickets worden geleverd en zal aanwijzingen van personeel in de 
bright ideas hub onmiddellijk  opvolgen.

 Iemand wordt alleen toegelaten tot de bright ideas hub indien hij of zij een geldig ticket kan laten 
zien en indien de tickethouder 18 jaar of ouder is en indien het ticket succesvol kan worden 
ingecheckt.

 De organisatoren van Generation Discover bright ideas hub en/of SHELL behouden te allen tijde 
het recht om een ticket ongeldig te verklaren, niet toe te zenden en/of om een persoon toegang te
ontzeggen, ongeacht of hij of zij een geldig ticket heeft en zonder opgaaf van redenen.

 Het ticket wordt per e-mail toegestuurd naar het ingevulde e-mailadres. Men wordt niet op de 
hoogte gebracht van de verzenddatum van het ticket. Bij de organisatoren van de Generation 
Discover bright ideas hub en/of SHELL is deze informatie ook niet bekend.

 Het ticket mag niet gebruikt worden voor verkoop aan derden of op enige andere wijze op 
commerciële wijze aan derden verstrekt worden.

 Het betreden van de bright ideas hub geschiedt op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van 
SHELL is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van SHELL. Reclamatie m.b.t. dit ticket is op voorhand uitgesloten.

 Indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, komt 
de aanvrager niet meer in aanmerking voor een ticket.

 De Generation Discover bright ideas hub wordt georganiseerd door SHELL, in samenwerking met
partners.

 Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot dit bright ideas hub kan contact 
worden opgenomen met generation-discover@shell.com

Privacy

 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die u verstrekt. 

 De ingevulde en verzonden gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een database en worden 
uitsluitend gebruikt om te bepalen voor hoeveel personen en voor welke datum het ticket geldig 
is, om bij te houden hoeveel tickets er worden besteld en om u de tickets toe te kunnen sturen.

 De ingevulde en verzonden gegevens worden niet doorverkocht aan derden noch gebruikt om u 
ongevraagde e-mails te verzenden.
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