
Hallo iedereen,
Vanwege de situatie met het coronavirus en het laatste nieuws hebben de gasten en de organisatie dagenlang gesproken over de mogelijkheid 
om het evenement uit te stellen. We vinden het belangrijk dat de gasten de nodige tijd hebben om hun vluchten en hotel te regelen én dat ze 
geen risico lopen op vlak van gezondheid. Omdat er een te groot risico is om een   evenement bij te wonen waar knuffels en grote emoties 
aanwezig zijn is KLZ Events met de managers tot een wederzijdse overeenkomst gekomen. Omdat het de bedoeling is om voor alle partijen 
het beste evenement mogelijk te maken, hebben we besloten om alle KLZ Events 2021-conventies naar 2022 te verplaatsen naar een groot 
vierdaags evenement genaamd POSTPANCON: 8, 9, 10 en 11 juli 2022 in Brussel (België).

Nieuwe data: 8, 9, 10 en 11 juli 2022 in The Egg in Brussel, België.

Evenementen worden gedeeltelijk versmolten in twee blokken.

BloodyNightCon Europe en OneHundredCon vinden plaats op 8 en 9 juli 2022. Mensen met een pas voor deze evenementen kunnen van alle 
gasten genieten en hun activiteiten en extra’s kopen. Zelfs als je pas niet voor het andere evenement is.

DarkShadeCon en WereWolfCon vinden plaats op 10 en 11 juli 2022. Mensen met een pas voor deze evenementen kunnen van alle gasten 
genieten door hun activiteiten en extra's, enz ... Zelfs als uw pas niet voor het andere evenement is.

Het is onze bedoeling dat deze evenementen je extra verrassingen bieden, de mogelijkheid geven om nieuwe producten te kopen, geld besparen 
in vluchten, hotel, enz,.. waardoor je genoeg tijd krijgt om alles te organiseren.  En dat de wereld tijd heeft om te herstellen zodat wij het evenement 
kunnen organiseren zoals we voordien deden.



Hoe werkt het?

Met elke pas kun je VIER DAGEN van het evenement bijwonen, extra's kopen van elke gast van elke gastenlijst en genieten van activiteiten, 
MAAR alleen inclusief de Q & A's van uw blok (BloodyNightCon Europe / OneHundredCon en WereWolfCon / DarkShadeCon). U kunt de 
“Q&A Entree ”apart kopen en genieten van alle Q&A's.

Passen van BloodyNightCon Europe- en OneHundredCon-evenementen worden samengevoegd en hebben dezelfde prijs, inclusief dezelfde extra's, 
voorwaarden en activiteiten. Hoe dan ook, ze zullen nog steeds verkrijgbaar zijn in beide winkels. Passen voor BloodyNightCon Europe eindigen 
met een A en passen voor OneHundredCon met een B.

Passen van WereWolfCon- en DarkShadeCon-evenementen worden samengevoegd en hebben dezelfde prijs, inclusief dezelfde extra's, voorwaarden 
en activiteiten. Hoe dan ook, ze zullen nog steeds verkrijgbaar zijn in beide winkels. Passen gekocht voor WereWolfCon eindigen met een C en
passen die voor DarkShadeCon zijn gekocht, eindigen met een D.

Als je een pas met handtekeningen koopt, heb je een handtekening van ALLE vaste gasten van beide gastenlijsten van je blok. Over de bijgevoegde 
foto kan je kiezen tussen een van de vaste gasten van beide gastenlijsten van uw blok. Wanneer we een foto- of handtekeningsessie van het 
evenement van oproepen, hebben de personen met een pas van dit event voorrang en vice versa.



We hebben vier verschillende Full Meeting Rooms, één per evenement en één per dag.

We hebben drie verschillende feesten / ontbijten, één per evenement en één elke dag.

BloodyNightCon Europe / OneHundredCon - Zaterdag Ontbijtfeest
WereWolfCon - Zondagavondfeest
DarkShadeCon - Ontbijtfeest op maandag

Wat betreft Fast Pass, heb je alleen voorrang bij de activiteiten van je blok. Als je voorrang wilt krijgen in beide blokken, 
moet je twee Fast passen kopen.

Passen (één voor vrijdag / zaterdag en één voor zondag / maandag).

We hebben vier verschillende groepsfotosessies, één per evenement / gastenlijst. Als je pas een groepsfoto bevat, kun 
je kiezen tussen een van de twee sessies van je blok (BloodyNightCon Europe / OneHundred of WereWolfCon / DarkShadeCon).

De stoelen in de Q&A-ruimte zijn gerangschikt op nummer. Passen van elk blok worden gemengd per pasnummer.



Voorbeelden

Evenementenlocatie

BloodyNightCon Europe & OneHundredCon

EERSTE ZONE voor Exclusive- en Rise-passen, TWEEDE ZONE voor Salvatore-passen, DERDE ZONE voor Normale en Fall passen en 
VIERDE ZONE voor “Q&A’s Toegangskaarten” van mensen van het andere blok (geen genummerde zitplaatsen in deze zone).

DarkShadeCon & WereWolfCon

EERSTE ZONE voor Alpha- en Lead-passes, TWEEDE ZONE voor Beta- en Blood-passes, DERDE ZONE voor Omega- en Dark-passes en 
VIERDE ZONE voor tickets voor 'Q & A's Entrances' van mensen van het andere blok (geen genummerde zitplaatsen in deze zone).

Het evenement vindt plaats op dezelfde locatie, The Egg Brussels. Begrijp alsjeblieft dat we niets kunnen doen met jouw eigen 
reserveringen van hotel of vluchten.



Registratie

Gasten, tickets en extra's

De inschrijving is voor alle passen geopend volgens het volgende schema:

Donderdagmiddag tussen 16u en 21u in The Egg Brussel.

Vrijdag de hele dag van 8u tot 18u in The Egg Brussels.

Zaterdag de hele dag van 8u tot 18u in The Egg Brussel.

Zondag van 8u tot 18u in The Egg Brussel.

Maandag van 8u tot 12u in The Egg Brussel.

Als je het "Saturday Registration" -ticket hebt gekocht, ontvang je een €5 voucher om in het evenement te gebruiken.

Alle gasten zijn akkoord gegaan met uitzondering van Steven R. McQueen, die de beslissing nam om te annuleren 
vanwege de huidige Covid-19 situatie.



Over zijn extra’s:

INBEGREPEN FOTO
Als je Steven hebt gekozen, kun je alle andere REGULIERE gasten kiezen 
van BloodyNightCon Europe of OneHundredCon met je inbegrepen foto op ticket.
* We accepteren geen andere wijzigingen.
** We accepteren geen restituties.

GEKOCHTE 
INDIVIDUELE FOTO

Je kunt het ticket van Steven photo op gebruiken voor:
Sachin Sahel single photo op
Richard Harmon single photo op
Quincy Fouse single photo op
Zach Roerig single photo op
Riley Voelkel single photo op
* We accepteren geen andere wijzigingen.
** U kunt na het evenement de terugbetaling van de foto-operaties vragen 
(lees hieronder hoe)

GEKOCHTE 
HANDTEKENING

Je kunt het kaartje van de handtekening van Steven gebruiken voor:
Handtekening van Sachin Sahel
Handtekening van Richard Harmon
Handtekening van Quincy Fouse
Handtekening van Zach Roerig
Handtekening van Riley Voelkel
* We accepteren geen andere wijzigingen.
** U kunt de terugbetaling van de handtekeningen achteraf vragen 
(lees hieronder hoe)



MEETING ROOM

Je kunt het ticket van Steven Meeting Room gebruiken voor:
Sachin Sahel Meeting room
Richard Harmon Meeting room
Quincy Fouse Meeting room
Zach Roerig Meeting Room
Riley Voelkel Meeting Room
* We accepteren geen andere wijzigingen.
** We accepteren geen restituties.

VERANDERINGEN 
EN TERUGBETALING 
INFORMATIE

Wijzigingen van producten kan met de tickets van Steven die u tijdens de 
registratieperiode in de envelop aantreft.
Je kunt de tickets van Steven een enkele foto of handtekening niet gebruiken voor
gedeeltelijke veranderingen.
Je kunt het ticket van Steven single photo of handtekening gebruiken om aanwezig 
te zijn bij een photo op of handtekeningen van de geaccepteerde gasten onder uw 
eigen beslissing tijdens het evenement. Als u hierover twijfelt, vraag het dan ter 
plaatse aan het personeel.
We accepteren geen restitutie voor inbegrepen foto's en meeting rooms.
We accepteren geen andere wijzigingen dan de aangegeven wijzigingen voor 
elk product.
Om de restitutie te krijgen, moet je het ticket van Steven een single photo op/
handtekening geven zonder enige wijziging en / of onderbreking in de 
merchandise-zone op het einde van het evenement.
BELANGRIJK:
Vermeld uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord.



Alle extra's die je hebt gekocht, zijn geldig voor de nieuwe data.

Compensatie en restitutie: vanwege de problemen die deze situatie voor u kan veroorzaken, willen we van KLZ Events iedereen die naar de nieuwe data 
komt compenseren met een 10% kortingsbon die je alleen tijdens de evenementdata kunt gebruiken. We geven je de voucher in je hand na de registratie. 
Deze tegoedbon is NIET cumuleerbaar met andere tegoedbonnen. Dit is alleen een vergoeding voor mensen die voor de dag een pas en extra's hebben gekocht 
van deze of�ciële aankondiging.

Tickets voor BloodyNightCon Europe zijn geldig voor OneHundredCon en vice versa en tickets voor WereWolfCon zijn geldig voor DarkShadeCon en vice versa. 
Als je kaartjes hebt voor beide evenementen van hetzelfde blok, kunnen we een voucher voor de goedkope pas maken of je kunt om terugbetaling van deze pas 
vragen na de nieuwe evenementendata. Je kunt ook vragen om een   van de tickets te wijzigen voor een pas voor een evenement van het andere blok.

Als je niet naar het evenement kunt komen, kun je je ticket verkopen of aan een andere persoon geven. Stuur gewoon een e-mail wanneer u het verkoopt met de
informatie (volledige naam, locatie en e-mailadres) van de nieuwe eigenaar. De tijdslimiet is 31 december 2021.

VERANDERINGEN 
EN TERUGBETALING 
INFORMATIE

Als je je ticket wilt gebruiken voor gedeeltelijke betalingen van aankomende 
evenementen door KLZ Events geef het ticket aan de merchandise-zone na het 
evenement inclusief uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord



Bedankt iedereen voor uw steun en begrip op 
deze moeilijke momenten.

KLZ Events Team

Als je je ticket en producten niet kunt doorverkopen, bieden we alleen restitutie na het evenement. Restitutie is alleen geldig voor passen en producten die vóór 
19 maart 2O21 zijn gekocht en zal via bankoverschrijving zijn. Om door te gaan met deze terugbetalingen, moet je een e-mail sturen NA de evenementdata 
op de e-mail van het evenement

BloodyNightCon Europe – bloodynightcon_europe@klzevents.com

WereWolfCon – werewolfcon@klzevents.com

DarkShadeCon – darkshadecon@klzevents.com

OneHundredCon – onehundredcon@klzevents.com

We behouden ons het recht voor om de terugbetaling niet te accepteren als we niet op tijd over de juiste gevraagde informatie beschikken. 
Restitutie vindt alleen plaats via bankoverschrijving. We zullen de terugbetalingsvoorwaarden direct na de evenementdata bijwerken.


