
Hallo iedereen,

Wij vinden het erg jammer om dit aan te moeten kondigen, maar Rhiannon Fish moet helaas haar aanwezigheid, in Brussel voor volgend jaar, 
afzeggen. We vinden dit heel erg, maar zoals jullie weten kunnen deze dingen gebeuren. Ondanks dat haar managers het goedkeurde om de datum van 
het evenement te veranderen en bevestigde dat Rhiannon aanwezig zou zijn gedurende deze nieuwe datums.

Hoe dan ook, we weten dat het een geweldige editie zal zijn met de bevestigde gasten Sachin Sahel, Jarod Joseph, Richard Harmon en Lindsey Morgan
van The 100, en vergeet niet we hebben ook de Bloodynightcon Europe op dezelfde datum, dus je kan ook rekenen op Paul Wesley, Steven 
R.McQueen, Riley Voelkel, Zach Roerig, Quinzy Fouse en Daniel Gillies van The Vampire Diaries, The Originals en Legacies.

Met betrekking tot de wijzigingen en terugbetalingen van Rhiannon Fish haar extras, lees de informatie over welke opties je hebt, hieronder alsjeblieft: 

INBEGREPEN  FOTO  VAN  JE
PAS

Als je Rhiannon hebt gekozen, kun je naar iemand anders van de reguliere gasten gaan met de foto op ticket
van Rhiannon. 

* We zullen geen andere wijzigingen accepteren. 
** We zullen geen terugbetalingen accepteren.

GEKOCHTE SOLO FOTO OP Je kunt de foto op ticket van Rhiannon gebruiken om naar de volgende fotoshoots te gaan: 
Sachin Sahel solo foto op
Richard Harmon solo foto op
Quinzy Fouse solo foto op
Zach Roerig solo foto op
Riley Voelkel solo foto op
Steven R.McQueen solo foto op

*We zullen geen andere wijzigingen accepteren.
**Je kunt om een terugbetaling vragen na het evenement (lees hieronder hoe je dit kunt doent)

GEKOCHTE DUO FOTO OP Je kunt je Rhiannon + Richard duo foto op ticket gebruiken om naar de Richard + Lindsey duo foto op te gaan.
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*We zullen geen andere wijzigingen accepteren.
**Je kunt om een terugbetaling van de foto ops vragen na het evenement (lees hieronder hoe je dit kunt doent)

GEKOCHTE HANDTEKENING Je kunt de ticket van Rhiannon haar handtekening gebruiken om naar 1 van de volgende gasten te gaan:
Sachin Sahel handtekening
Richard Harmon handtekening
Quinzy Fouse handtekening
Zach Roerig handtekening
Riley Voelkel handtekening
Steven R.McQueen handtekening

*We zullen geen andere wijzigingen accepteren.
**Je kunt om een terugbetaling van de handtekening vragen na het evenement (lees hieronder hoe je dit kunt
doen)

VERGADERZAAL Je kunt het ticket van Rhiannon’s vergaderzaal gebruiken om naar 1 van de volgende gasten te gaan: 
Sachin Sahel vergaderzaal
Richard Harmon vergaderzaal
Quinzy Fouse vergaderzaal
Zach Roerig vergaderzaal
Riley Voelkel vergaderzaal
Steven R.McQueen vergaderzaal
*We zullen geen andere wijzigingen accepteren.
** We zullen geen terugbetalingen accepteren.

WIJZIGINGEN  &  TERUGBETALINGEN
INFORMATIE 

De wijziging van de producten is alleen beschikbaar gedurende het evenement door middel
van Rhiannon haar extra tickets, die je in je envelop kunt vinden, als je gaat registreren.

Je kunt de tickets van Rhiannon’s solo foto op of handtekening niet gebruiken voor gedeeltelijke
wijzigingen.
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Je kunt het ticket van Rhiannon haar solo fotoshoot of handtekening gebruiken, om naar de solo
fotoshoot of handtekening van 1 van de toegestane gasten te gaan. Als je twijfels hebt, kun je ter
plekke je vraag aan het personeel stellen. 

We zullen geen terugbetalingen van de inbegrepen fotoshoot en de vergaderzaal accepteren.

We zullen geen andere wijzigingen accepteren, behalve de gespecifieerde wijzigingen voor elk
product.

Voor de terugbetalingen, moet je de ticket van Rhiannon haar solo fotoshoot of handtekening,
zonder enige wijziging en/of onderbrekingen, aan het einde van het evenement in de merchandise
zone inleveren. BELANGRIJK: Vermeld je volledige naam, e-mail en pas nummer.

De organisatie zal in 1 van de dagen na het evenement, een email sturen naar elk persoon die zijn/
haar ticket aan de merchandise zone heeft ingeleverd.

Terugbetalingen worden alleen gedaan via bankoverschrijving gedurende 1 van de dagen na het
evenement.

Als  je  je  ticket  wilt  gebruiken  voor  gedeeltelijke  betalingen  van  1  van  de  opkomende
evenementen, georganiseerd door KLZ Events. Lever dan je ticket in bij de merchandise zone,
na het evenement. Vermeld hierbij je volledige naam, e-mail en pas nummer. 

Als je vragen hebt, kun je ons contacteren via: onehundredcon@klzevents.com

Bedankt voor jullie begrip.

KLZ Events
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