
Spirit Tickets 2018 – Hoe u ze kunt bestellen! 
• De ticketvoorverkoop start op 6 april om 16:00 uur CET op onze website.

• Om alles eerlijk te houden, hebben we het proces voor het kopen van tickets verbeterd en iedereen heeft dezelfde 
mogelijkheid om kaartjes te kopen vanaf 6 april 16:00 CET tot 10 april 11:00 CET. Vanaf 11 april 2018 krijgt u bericht of 
u de tickets heeft kunnen bemachtigen, als dat zo is wordt dan ook afgeboekt.

• BELANGRIJK – als u tickets online wilt bestellen, zult u zich eerst moeten aanmelden op Lifeplus.com, anders 
kunt u online geen tickets bestellen.

• Als u inlogt om tickets te bestellen heeft u uw Lifeplus.com login-gegevens nodig.

• Als u al een login voor Lifeplus.com had maar het een tijdje niet heeft gebruikt, raden we u even te checken of de 
gegevens nog kloppen en in te loggen voor 6 april.

• Ook onze Italiaanse klanten kunnen weer op dezelfde manier tickets online bestellen.

• We proberen alle EERSTE bestellingen voor iedere PIN te honoreren. Meer informatie over de selectieprocedure vindt u 
hieronder.

• De Vroege Vogel-korting eindigt op 11:00 CET op 10 april. Mochten er nog tickets beschikbaar zijn en u wilt nog tickets 
bestellen, dan kunt u dat voor de normale prijs online doen vanaf 16 april om 16:00 CET.

• Ticket prijzen:  
 35 euro Vroege Vogel-korting dagticket, 40 euro normale prijs
 50 euro Vroege Vogel-korting avondticket, 55 euro normale prijs

• Wij accepteren betalingen via automatische incasso voor euro-klanten die automatische incasso al ingesteld hadden. 
Klanten in Duitsland kunnen nieuwe betalingen via automatische incasso instellen. Alle andere transacties moeten per 
creditcard worden betaald. 

• Mocht u kinderen willen meenemen naar het dagevenement en ze hebben een eigen stoel nodig, dan hebben ze een 
eigen ticket nodig.

• Uw tafelplaatsing‘s avonds zal in de buurt zijn (waar mogelijk) van de upline Diamant-partner van degene die de tickets 
bestelt- Mocht u vragen hebben over het evenement of tickets, stuur dan een e-mail naar marketingevents@lifeplus.com.
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Selectieprocedure:
Natuurlijk kunt u zoveel bestellingen plaatsen voor Spirit tickets als u wilt tijdens de voorverkoopperiode. Of u nu uw vroege 
boeking op de eerste of de laatste dag bestelt, dat zal niet niet uitmaken in de toewijzing van de tickets. Wanneer de 
voorverkoop eindigt, zal Lifeplus verder de tickets behandelen en toewijzen.

Als er niet genoeg tickets beschikbaar zijn in de voorverkoop, zullen ze op de volgende manier worden toegewezen:

• Allereerst wijzen we tickets toe aan de eerste bestelling van iedere PIN.

• Voor de eerste bestelling, als er niet genoeg tickets beschikbaar zijn, zal Lifeplus willekeurig kiezen en de bestelling 
verwerken.

• Als de eerste bestellingen zijn opgenomen en er zijn nog tickets over, dan zal voor de PIN dezelfde procedure 
plaatsvinden enzovoort.

Belangrijk om te weten: u kunt natuurlijk zo veel mogelijk tickets in de voorverkoop bestellen als u wilt, maar als Lifeplus u 
eenmaal de plaatsen heeft toegekend kunt u dat niet meer veranderen en heeft u betaald zonder mogelijkheid tot restitutie.

Succes met het bemachtigen van uw Spirit 2018, ze zijn snel weg!

Disclaimer
Lifeplus behoudt zich het recht om dit evenement op enig moment te wijzigen, herzien of annuleren als dit als noodzakelijk wordt gezien en/of als er onvoorziene 
omstandigheden zijn. In het geval dat het evenement wordt gewijzigd, herzien of geannuleerd, is Lifeplus niet aansprakelijk voor enig verlies van geld of onkosten door de 
tickethouder, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van het ticket of reserveringskosten en eventuele reiskosten van en naar de locatie.

Persoonlijke gegevens van gasten
Tijdens het Spirit of Lifeplus-evenement worden mogelijk foto-, video- en audio-opnamen gemaakt van Lifeplus-partners en hun gasten. Deze promotiebeelden worden 
gebruikt in Lifeplus-brochures, -catalogi en op Lifeplus-websites en kunnen wereldwijd worden verspreid onder Lifeplus-partners* en klanten, aan potentiële partners en 
klanten en aan Lifeplus-collega’s in de Verenigde Staten en andere landen. De beelden kunnen ook worden verstrekt aan externe organisaties die Lifeplus en de 
promotie-evenementen ondersteunen, inclusief, maar niet beperkt tot, het Spirit of Lifeplus-evenement.

De juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gasten door Lifeplus zoals hierboven beschreven, is het navolgen van het rechtmatige commerciële 
belang: de promotie en marketing van het Lifeplus-merk. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Veel Lifeplus-teamleden wonen het evenement bij en staan klaar om onze gasten te assisteren. U dient bij de teamleden of de fotograaf aan te geven of u niet zichtbaar wilt 
zijn in welk promotiebeeld dan ook.

* De terminologie die wordt gehanteerd om te verwijzen naar Lifeplus-partners omvat ‘leden’, ‘partners’ en ‘businesspartners’. Het gebruik van deze termen kan variëren op 
basis van de wetgeving in het vestigingsland van de partner.
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