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De standaardvoorwaarden van A-Eskwadraat, net als de standaardregels van
het spel dat het leven is, zoals deze ook genoteerd staan in het Nederlands Wet-
boek, zijn mede op de seizoenkaart van toepassing alsmede de gedragsregels van
SportCie. Een aantal van voornoemde voorwaarden wordt hieronder beknopt
weergegeven.

1 Definities

1.1 A-Eskwadraat

A-Eskwadraat is een vereniging zoals beschreven in de statuten van A-Eskwadraat,
welke hier te vinden zijn: https://www.a-eskwadraat.nl/Vereniging/Achtergrond/statuten.pdf

1.2 SportCie

De SportCie is een commissie binnen A-Eskwadraat die gaat over de distributie
en het beheer van de Seizoenkaart.

1.3 Activiteit

Met een Activiteit bedoelen we een evenement dat openbaar op de site van
A-Eskwadraat is aangekondigd in de agenda.

1.4 SportCieActiviteit

Met een SportCieActiviteit bedoelen we een activiteit zoals in 1.3 gedefinieerd,
waarbij de SportCie als organiserende commissie of als medeorganisator ge-
noemd wordt.

1.5 Seizoenkaart

Een Seizoenkaart is een fysieke kaart, waardoor de gebruiker, mits hij aan de
voorwaarden zoals beschreven in de sectie 5, voldoet, mee kan doen aan ac-
tiviteiten als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de sectie
2.
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2 Toepasselijkheid

2.1

Een Seizoenkaart is enkel van toepassing als deze er, in de ogen van tenminste
twee leden van de SportCie, er uit ziet als een Seizoenkaart en verder voldoet
aan de overige eisen zoals beschreven in 2.

2.2

Een Seizoenkaart kan enkel van toepassing zijn op 1 (een) mogelijke bezitter.

2.3

Een Seizoenkaart kan enkel van toepassing zijn op de persoon wiens naam zoals
deze bekend is bij tenminste twee leden van de SportCie correspondeert met de
naam die, in het geval dat de Seizoenkaart voldoet aan 2.1, centraal op de kaart
terug te vinden is in het lettertype Allstar4.

2.4

Een Seizoenkaart kan enkel van toepassing zijn op een SportCieActiviteit.

2.5

Een Seizoenkaart kan enkel van toepassing zijn op een SportCieActiviteit die
op de site, of via een andere weg waarbinnen de SportCie communiceert met
de buitenwereld, is gemerkt als een SportCieActiviteit waarop een Seizoenkaart
die voldoet aan de eisen zoals in dit artikel beschreven, van toepassing is.

2.6

Een Seizoenkaart is enkel van toepassing als aan de overige eisen van dit docu-
ment is voldaan.

2.7

Een gebruiker met een Seizoenkaartdie op hem/haar van toepassing is, kan, als
er verder in dit document geen beperkingen worden opgeworden, meedoen aan
de SportCieActiviteit waaraan de gebruiker mee wil doen en die voldoet aan de
eisen van een SportCieActiviteit zoals beschreven in dit document.

2.8

Een Seizoenkaart kan enkel van toepassing zijn op een individu dat lid is van
A-Eskwadraat.
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3 Voorverkoop

3.1

Als er geen voorverkoop voor een activiteit is, hoeft een gebruiker van een
Seizoenkaart zich niet druk te maken om een voorverkoop.

3.2

Een voorverkoop is een gelegenheid voor bezitters van een Seizoenkaart om een
kaartje te halen.

3.3

Als er voor een SportCieActiviteit een voorverkoop is, kan de bezitter van een
Seizoenkaart niet deelnemen aan de desbetreffende SportCieActiviteit als deze
of gene geen kaartje bij de voorverkoop heeft aangeschaft.

3.4

De voorverkoop duurt zolang als de SportCie het goed acht.

3.5

Het is mogelijk dat de voorverkoop voor een zekere SportCieActiviteit uitverkocht
is. De bezitter van een Seizoenkaart die zich nog geen toegang heeft ver-
schaft voor deze SportCieActiviteit, heeft pech gehad, tenzij de SportCie anders
beslist.

4 Aansprakelijkheid

4.1

Als een gebruiker van een Seizoenkaart moedwillig de voorwaarden zoals beschreven
in dit document overschreden heeft, kan de SportCie overgaan tot het opleggen
van sancties zoals beschreven in 6.

4.2

Als een gebruiker van een Seizoenkaart niet moedwillig de voorwaarden zoals
beschreven in dit document heeft overschreden, maar deze wel degelijk heeft
overschreden, en de SportCie dit een dusdanig hinderlijke actie vond dat een
gepaste actie gepast leek, kan de SportCie een sanctie opleggen zoals beschreven
in 6.
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5 Gebruik

5.1

Als de SportCie vindt dat er regels omtrent het gebruik van de Seizoenkaart
zijn overschreden, zijn er regels omtrent het gebruik van de Seizoenkaart over-
schreden.

5.2

Fout gebruik van de Seizoenkaart bestaat in het algemeen uit, maar zeker niet
uitsluitend uit, doorgeven van de Seizoenkaart aan iemand die geen bezitter
van deze Seizoenkaart is, het vervalsen van een Seizoenkaart het kwijtmaken
van een Seizoenkaart, het verbranden, versnipperen, of op een andere manier
vernietigen van een Seizoenkaart, van jezelf of van een andere gebruiker en het
disrespectvol behandelen van de seizoenkaart in de generieke zin van het woord.

6 Sancties

6.1

De SportCie heeft het recht eenmalige uitsluiting van deelname aan een Sport-
CieActiviteit toe te kennen aan de bezitter van een Seizoenkaart, als de SportCie
dit nodig, wenselijk, schappelijk of op een andere manier een correcte actie vindt.

6.2

De SportCie heeft ook het recht uitsluiting voor meerdere activiteiten als de
sanctie zoals beschreven in 6.1, als een eenmalige uitsluiting niet als afdoende
beoordeeld wordt door de SportCie.

6.3

De SportCie houdt zich het recht voor om een andere sanctie dan zoals genoemd
in 6.1, 6.2 uit te vaardigen.

7 Slotbepaling

De SportCie houdt zich het recht voor dit document te allen tijden te alterneren,
danwel ongeldig te verklaren en te vervangen met een ander document.
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