
Deelnamevoorwaarden KickOff Festival Zeeland 
Op deze pagina tref je de deelnamevoorwaarden aan om je gratis e-ticket voor het Kickoff Festival op 
2 september 2021 te reserveren. De website kickofffestival.eticketsysteem.nl is gerealiseerd voor het 
reguleren van de bezoekers voor het KickOff Festival Zeeland. Door het aanvragen van een 
toegangsbewijs door middel van een e-ticket aanvaarden  de deelnemers deze voorwaarden. 

 
 
Hoe gaat reserveren van je e-ticket in zijn werk? 
 
1. Voer je voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres in op 
kickofffestival.eticketsysteem.nl. Ook willen we weten vanuit welke onderwijsinstelling je komt. 
 
Waar worden deze gegevens voor gebruikt? 
Voornaam   Personaliseren van het e-ticket en bevestigingsmail. 
Achternaam   Personaliseren van het e-ticket en bevestigingsmail. 
Geboortedatum  Alleen inzichtelijk voor de organisatie om een beeld te krijgen bij de 

doelgroep. Als deze gegevens gebruikt worden in een rapport dan wordt dit 
anoniem gedaan en is dit niet terug te leiden naar jou als persoon. 

Onderwijsinstelling Alleen inzichtelijk voor de organisatie om een beeld te krijgen bij de 
doelgroep. Als deze gegevens gebruikt worden in een rapport dan wordt dit 
anoniem gedaan en is dit niet terug te leiden naar jou als persoon. 

Emailadres  Hier wordt de bevestigingsmail met e-ticket naar toegestuurd. Ook kan er 
aanvullende informatie worden verzonden ten behoeve van het KickOff 
Festival Zeeland. 

 
 
Om je gratis e-ticket voor het Kickoff Festival te kunnen reserveren, vink je vervolgens aan dat je 
met de voorwaarden van deelname akkoord gaat. 
 
Wil je daarnaast op de hoogte blijven van berichten over ander aanbiedingen gerelateerd aan het 
KickOff Festival Zeeland? Vink dan actief in het formulier het daarvoor aangegeven aanvinkveld 
aan, zodat wij jouw e-mailadres hiervoor mogen gebruiken en jou ook in de toekomst per e-mail 
over dit project kunnen blijven informeren. Je kunt je toestemming hiervoor altijd weer intrekken 
via: huub.jagers@hz.nl. 

 
2. Je ontvangt vervolgens een e-ticket met een QR-code in de mailbox van het ingevulde e-
mailadres. Met deze QR-code kan je één keer toegang krijgen tot het Kickoff Festival op 2 
december 2021. 

 
3. Bezoek vervolgens op 2 december 2021 het Kickoff Festival.  

 
4. Vervolgens laat je jouw QR-code scannen bij het Kickoff Festival. Nadat je jouw QR-code hebt 
laten scannen heb je toegang tot het Kickoff Festival en is de toegestuurde QR-code niet meer 
geldig. 


