Algemene voorwaarden skigebieden/kabelbanen
Prijzen, kortingen en restitutie
•

Korting op tickets (kinderen, jongeren, gehandicapten vanaf 60% invaliditeitsgraad,
enz.) worden zonder uitzondering alleen op vertoon van een identiteitsbewijs met
foto uitgegeven. Begrijpt u alstublieft, dat ons kassapersoneel geen uitzonderingen
mag maken.

•

Skipassen en dagkaarten kunnen niet worden overgedragen! Misbruik wordt
strafrechtelijk vervolgd.

•

In de regel begint de duur van de skipas op de dag van aankoop. Meerdaagse
skipassen kunnen een dag van tevoren vanaf 15.00 uur worden gekocht. Skipassen
zijn geldig op opeenvolgende dagen, een dag onderbreken is niet mogelijk (met
uitzondering van de keuzeabonnementen).

•

Voetgangerskaarten worden in de winter alleen verstrekt aan gasten zonder
wintersportuitrusting.

•

Bij een ski-ongeval of ziekte, verlenen wij u als tegemoetkoming een restitutie vanaf
de laatste dag dat de skipas gebruikt is. Hiervoor is een medisch attest nodig.
Verloren skipassen kunnen wij helaas niet vervangen.

•

Ook voor slechte weersomstandigheden, wind/storm, lawinegevaar, onvoorzien
vertrek, bedrijfsonderbreking, sluiten van afdalingen enz. kunnen wij geen restitutie
of verlenging verlenen.

•

De latere inruil voor een andere skipas, de overdracht aan een andere persoon,
verlenging of uitstellen van de geldigheidsduur is niet mogelijk.

•

Het stopzetten van enkele bedrijfsinstallaties tijdens of aan het einde van het
seizoen, ten gevolge van de sneeuwsituatie resp. het stopzetten van het
skibusverkeer aan het einde van het seizoen, blijft voorbehouden.

•

De afzonderlijke diensten, waartoe u met deze kaart gerechtigd bent, worden door
juridisch, zelfstandige bedrijven verstrekt. Het verkooppunt van uw ticket, handelt
voor de andere bedrijven slechts als hun vertegenwoordiger. Voor het verlenen van
individuele diensten en schadevergoeding in geval van incidenten, is dus alleen het
betreffende bedrijf verantwoordelijk.

•

Informatie in overeenstemming met § 24 DSG 2000 naar „Photocompare“

•

Wij wijzen u erop dat, ten behoeve van de toegangscontrole, een referentiefoto van
de kaarthoud(st)er wordt gemaakt bij het eerste passeren van een draaikruis die
voorzien is van een camera. De referentiefoto wordt door het liftpersoneel

vergeleken met die foto's, die bij elk verder passeren van een draaikruis met camera
worden gemaakt.
•

De referentiefoto wordt direct na het verstrijken van de geldigheidsduur van de
skipas gewist, de andere foto's binnen 30 minuten na het passeren van een
draaikruis.

•

Wij wijzen u erop dat de mogelijkheid bestaat lifttickets te kopen, die technisch zo
zijn geconfigureerd dat bij het passeren van een draaikruis geen foto wordt gemaakt,
in dit geval moet echter rekening gehouden worden met controle door het
liftpersoneel.

•

Het transport wordt uitgevoerd na het uitvoeren van een toegangscontrole. Plaats en
aantal entrees zijn uitsluitend voor facturering en, indien noodzakelijk, voor het
vervullen van het contract, opgeslagen.

