ALGEMENE VOORWAARDEN PARTNERSHIPS EVENTS
1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onder de hierna genoemde begrippen de
betekenis verstaan die erachter is omschreven:
a) Organisator: de besloten vennootschap Alex van Groningen Corporate & Finance
Training B.V., gevestigd te Amstelveen, alsmede eventueel de
(rechts)perso(o)n(en) in samenwerking waarmee het evenement wordt
georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.
b) Partner: degene die met Organisator een Overeenkomst van Partnership heeft
gesloten alsmede diens vertegenwoordiger(s), diens werknemers en door Partner
ingeschakelde derden.
c) Overeenkomst van Partnership: de overeenkomst waarbij Partner zich verplicht
om zich aan één of meerdere Bijeenkomsten/Evenementen te verbinden.
d) Propositie: het door Organisator ten behoeve van het Evenement opgestelde
aanbod met daarin onder andere de omschrijving van het evenement, een
beschrijving van de processen, prijzen en mogelijkheden. De door Organisator
uitgegeven Propositie is een geïntegreerd onderdeel van de Overeenkomst van
Deelname.
e) Bijeenkomst/Evenement: een activiteit zoals een seminar, rondetafeldiscussie,
executive diner en/of congres welke door de Organisator wordt verzorgd voor c.q.
in samenwerking met de Partner. Hierbij inbegrepen zijn de met het evenement
samenhangende publicaties.
f) Partnershipkosten: de volgens de Overeenkomst van Partnership door Partner
aan Organisator verschuldigde vergoeding voor de in de Overeenkomst van
Deelname omschreven, door de Organisator te verrichten diensten.
Artikel 2 Toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Organisator, haar relatie met de Partner alsmede op alle Overeenkomsten van
Partnerships, die tussen Organisator en Partner tot stand zijn gekomen. Deze
Algemene Voorwaarden vormen een geïntegreerd onderdeel van de door Partner met
Organisator gesloten Overeenkomst(en) van Deelname.
2.2 Afwijkingen van de Overeenkomst van Deelname, deze evenementenvoorwaarden of
andere reglementen die van toepassing zijn verklaard, zijn uitsluitend van toepassing
indien deze schriftelijk door Organisator zijn geaccepteerd.
2.3 In geval bepalingen van deze evenementenvoorwaarden of andere reglementen strijdig
zijn met de Overeenkomst van Deelname, prevaleert de Overeenkomst van Deelname.
2.4 Mocht Organisator genoodzaakt zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst van
Deelname, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen, dan zal
Organisator jegens de Partner gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen
van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Organisator zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van
aanvaarding bevat, dan wel het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte
schriftelijke offerte aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt.
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3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding door de wederpartij wordt aanvaard, heeft

3.3
3.4

Organisator het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen; in dat geval is er geen Overeenkomst van Partnership
tussen Organisator en Partner tot stand gekomen.
Een Overeenkomst tussen Organisator en de Partner komt eerst tot stand nadat
Organisator dit schriftelijk aan de Partner heeft bevestigd, dan wel indien door
Organisator uitvoering aan de Overeenkomst van Partnership wordt gegeven.
Wijzigingen in de tussen de partijen tot stand gekomen overeenkomst, van welke aard
dan ook, zijn voor Organisator slechts bindend indien deze schriftelijk door Organisator
aan de Partner zijn bevestigd.

Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling van de Partnershipkosten dient, en alle overige betalingen dienen, te
geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, dan wel voor de op de factuur
aangegeven vervaldatum.
4.2 Organisator heeft het recht te factureren zodra de Overeenkomst van Partnership is
gesloten.
4.3 Bij niet tijdige betaling van enig aan Organisator verschuldigd bedrag verkeert Partner,
zonder dat daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Partner is vanaf
het moment dat hij in verzuim verkeert de wettelijke rente voor handelstransacties
verschuldigd.
4.4 Alle door Organisator gemaakte kosten ter uitvoering en behoud van haar rechten
waaronder begrepen, zonder daartoe te zijn beperkt, de buitengerechtelijke
incassokosten en gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Partner. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
4.5 Door Partner gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom, zelfs al vermeldt de Partner dat de betaling betrekking heeft op een
bepaalde factuur c.q. kostenpost.
4.6 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, door middel van een
bankoverboeking.
Artikel 5 Annulering, faillissement, surseance van betaling, WSNP
5.1 Bij annulering door Partner is Partner 100% van de totale Partnerkosten verschuldigd,
alsmede de in verband met zijn deelname gemaakte overige kosten.
5.2 In geval Partner op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst van
Partnership failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, dan wel een
beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), zullen diens
(betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de
(betalings)verplichtingen van de Partner onmiddellijk opeisbaar worden in geval
Organisator omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen
dat de Partner niet aan zijn (betalings)verplichting zal (kunnen) voldoen.
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Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De organisatie en uitvoering van Bijeenkomst/Evenement geschiedt naar beste
vermogen van Organisator.
6.2 Organisator is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect
geleden door Partner, diens personeel of diens bezoekers. Tevens is Organisator niet
aansprakelijk voor bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere
oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade is veroorzaakt door derden.
6.3 Partner is jegens Organisator aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met
zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door Organisator zelf of door
derden, handelend in zijn naam.
6.4 Alle goederen van Partner zijn en blijven voor zijn rekening en risico. Organisator sluit
iedere aansprakelijkheid uit terzake van schade aan en verlies of diefstal van op
Bijeenkomst/Evenement aanwezige goederen.
6.5 Partner vrijwaart Organisator tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe
ook genaamd, veroorzaakt door toedoen of nalaten van Partner zelf, diens personeel
of diens bezoekers.
6.6 Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden of Partners voor
fouten of omissies die in publicaties mochten voorkomen.
Artikel 7 Wijziging Evenement, wijziging datum, annulering Evenement
7.1 Indien het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen,
kan Organisator de voor Bijeenkomst/Evenement vastgestelde datum/data wijzigen,
het programma (inhoudelijk) wijzigen, dan wel een reeds vastgestelde
Bijeenkomst/Evenement geen doorgang laten vinden.
7.2 Onder bijzondere omstandigheden, in het vorige lid bedoeld, zijn begrepen zonder
daartoe te zijn beperkt: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief
aanbod, onenigheid in de betreffende branche, natuurrampen en extreme
weersomstandigheden en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar
het oordeel van Organisator het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen
brengen.
7.3 Bij wijziging van de (inhoud) van het Evenement en/of de vastgestelde datum/data blijft
de Overeenkomst van Deelname onverkort van kracht.
7.4 In de in dit artikel genoemde gevallen is Partner gehouden de, op zijn verzoek door of
middels Organisator in verband met zijn deelname gemaakte kosten integraal te
voldoen. In geen geval kan Partner jegens Organisator enig recht op
schadevergoeding doen gelden.
Artikel 8 Vergoeding
8.1 Partner heeft nimmer recht op enige restitutie c.q. vergoeding, van welke aard dan ook,
indien het aantal en/of het profiel van de bezoekers niet aan haar verwachtingen
voldoet c.q. het verwachte aantal bezoekers niet wordt gehaald.
8.2 Partner onderschrijft dat het Evenement een redactioneel product is waarbij
Organisator een scheiding voorstaat tussen commercie en inhoud. Partner heeft
nimmer recht op enige restitutie c.q. vergoeding, van welke aard dan ook, indien de
redactionele aandacht naar mening van Partner onvoldoende, te kritisch of onjuist is.
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Artikel 9 Ontbinding
9.1 Organisator is gerechtigd de Overeenkomst van Partnership te ontbinden, indien
Partner de Partnershipkosten of enig ander aan Organisator verschuldigd bedrag niet,
niet geheel en/of niet tijdig heeft voldaan. In zodanig geval blijft Partner gehouden de
volledige Partnershipkosten, alsmede de in verband met zijn deelname gemaakte
overige kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding
van schade, in welke zin dan ook, terzake van de ontbinding.
9.2 De Overeenkomst van Partnership kan na het enkele intreden van in artikel 5.2
genoemde gebeurtenissen door Organisator worden ontbonden.
9.3 De ontbinding van de Overeenkomst van Partnership dient schriftelijk te gebeuren.
Artikel 10 Toegangsbewijzen
10.1 Organisator stelt Partner het aantal toegangsbewijzen ter beschikking zoals
overeengekomen in de Overeenkomst van Partnership.
10.2 Partner is verantwoordelijk voor het aanleveren van de n.a.w.-gegevens voor de
toegangsbewijzen op een door Organisator te bepalen wijze en een door Organisator
te bepalen tijdstip.
10.3 Partner is gerechtigd om het maximale in de Propositie genoemde aantal
toegangsbewijzen te verstrekken aan personen die tot het bezoekersprofiel behoren.
Het begrip bezoekersprofiel is omschreven in de Propositie.
10.4 Indien Partner meer toegangsbewijzen afneemt dan overeengekomen in de
Overeenkomst van Partnership, dan factureert Organisator deze aan Partner voor
aanvang of na afloop van het Evenement. Eventuele no-shows worden niet
gecrediteerd.
10.5 Gedurende de openingstijden heeft men op vertoon van een geldige toegangsbewijs
toegang tot het evenementcomplex.
10.6 Organisator is gerechtigd om gebruik te maken van een geautomatiseerd
uitnodigings-/registratiesysteem en in dat geval is Partner gehouden om hiervan
gebruik te maken.
Artikel 11 Verboden
11.1 Partner is niet gerechtigd om:
a) Een zodanig gebruik van de Expositieruimte en zalen te maken, dat andere
Partners of bezoekers daardoor schade of hinder ondervinden in de vorm van
geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of
uitzicht of in enige andere vorm, dit alles ter beoordeling van Organisator;
b) Buiten of boven de expositieruimte of zalen goederen, meubilair, uithangborden of
reclamemateriaal in de ruimste zin, te plaatsen of aan te brengen;
c) Buiten de expositieruimte, binnen het evenementencomplex en bij in- en
uitgangen, prijscouranten, circulaires, folders of ander reclamemateriaal uit te
(doen) reiken of aan te (doen) bieden;
d) Entreegelden of een vergoeding of prestatie van enigerlei aard te vorderen of te
verzoeken van bezoekers voor het bezoeken van de expositieruimte of het daarin
bijwonen van demonstraties, presentaties, bijeenkomsten en dergelijke;
e) In de expositieruimte of in de zalen cateringproducten te (laten) verstrekken of te
laten afleveren, noch zelf in de expositieruimte dranken of etenswaren te serveren
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of te doen gebruiken, tenzij deze producten zijn betrokken van of verkregen door
bemiddeling van de cateringdienst van Organisator.
Artikel 12 Aan- en afvoer van goederen
12.1 Aan- en afvoer van goederen dient tijdens de door Organisator aangegeven opbouw
respectievelijk demontageperiode te geschieden.
12.2 Partner draagt zorg voor vervoer, aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten
behoeve van hem aangevoerde goederen, dit conform de door Organisator te
verstrekken logistieke informatie. Organisator neemt geen goederen van Partner in
ontvangst, noch is hij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk. Tenzij anders is
vermeld in de ten behoeve van het Evenement door Organisator aan te leveren
logistieke informatie, is het Partner niet toegestaan de te leveren goederen te (laten)
adresseren t.a.v. het Evenement, het evenementencomplex en/of enig contactpersoon
van Organisator of het evenementencomplex. Deze goederen worden niet
geaccepteerd c.q. geweigerd en worden teruggestuurd naar de dienstdoende
expediteur. De kosten voor deze actie zijn voor rekening van Partner.
12.3 Partner zal ervoor zorgdragen dat het evenementcomplex door het transport niet wordt
beschadigd en zal zo nodig maatregelen treffen teneinde schade te voorkomen.
Partner vrijwaart Organisator voor schade zoals bedoeld in dit artikel.
Artikel 13 Gebruik expositieruimte
13.1 Indien de inrichting van de expositieruimte naar het oordeel van Organisator niet tijdig
vóór het einde van de opbouwperiode dreigt gereed te komen, dan is Organisator
gerechtigd om, voor rekening en risico van Partner, al die voorzieningen te treffen die
hij nodig acht.
13.2 Het is Partner niet toegestaan om tijdens de duur van het Evenement goederen uit de
expositieruimte te verwijderen, behoudens een door of namens Organisator verleende
ontheffing.
13.3 Partner is gehouden de expositieruimte na afloop van het Evenement ontruimd en in
dezelfde staat achter te laten als waarin deze aan hem door Organisator ter
beschikking werd gesteld. Eventuele door Organisator geconstateerde beschadigingen
en verontreinigingen worden door Organisator hersteld en de hieraan verbonden
kosten komen voor rekening van Partner.
13.4 Bij het negeren van deze regels kan het werk stil worden gelegd en/of de eventuele
ontstane schade doorberekend worden aan de Partner.
13.5 Indien de expositieruimte niet voor het door Organisatie aangegeven tijdstip geheel is
ontruimd, is Organisator gerechtigd:
a) de nog aanwezige materialen of goederen op kosten en voor risico van Partner te
verwijderen of te doen opslaan;
b) de expositieruimte voor rekening en risico van Partner weer terug te brengen in de
staat, waarin deze aan Partner ter beschikking werd gesteld.
13.4 Organisator is gerechtigd om – zonder dat zij daarvoor enige aansprakelijkheid
aanvaardt – materialen en goederen, waarvan bij Organisator niet bekend is aan wie zij
toebehoren en die na verloop van één maand na sluiting van het Evenement nog niet
door de eigenaar zijn afgehaald, naar eigen goeddunken te vernietigen of te
vervreemden.
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Artikel 14 Handhaving orde
14.1 Partner is verplicht de aanwijzingen en voorschriften betrekking hebbend op het
Evenement in het kader van de orde en veiligheid alsmede overige (overheids-)
voorschriften, stipt op te volgen en na te leven.
14.2 Organisator is gerechtigd jegens Partner die de verplichting in het vorige lid niet of niet
geheel nakomt, zodanige voorzieningen te treffen als hem nuttig of nodig lijkt. Deze
voorzieningen kunnen onder meer inhouden gehele of gedeeltelijke ontruiming of
afsluiting van de expositieruimte met ontruiming van de daar aanwezige goederen en
personen, dan wel het staken of opschorten van leveringen van goederen en diensten.
In deze gevallen blijft de Partner gehouden om de volledige Partnershipkosten, de
overige kosten gemaakt in verband met deelname, en de kosten van getroffen
voorzieningen te voldoen zonder dat Partner enige aanspraak kan maken op
vergoeding van schade, in welke zin dan ook.
Artikel 15 Opvolging
15.1 Bij het niet-opvolgen door Partner van voorschriften, bepalingen of aanwijzingen, door
of vanwege Organisator gegeven, waaronder de ten behoeve van het Evenement
verstrekte logistieke informatie, is laatstgenoemde gerechtigd voor rekening en risico
van Partner de nodige maatregelen te nemen, waardoor voldaan wordt aan
eerdergenoemde voorschriften, bepalingen of aanwijzingen.
Artikel 16 Brandweervoorschriften en andere veiligheidsvoorschriften
16.1 De aanwezige brandblussers, brandblusmiddelen, brandkranen en afsluitputten
moeten steeds zichtbaar en direct bereikbaar blijven. Het inbouwen van de aanwezige
brandblussers is verboden. Alle uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen,
trappen, etc. mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden versperd.
Eventueel aanwezige sprinklerinstallaties moeten onbelemmerd kunnen functioneren.
16.2 Partner is verplicht alle aanwijzingen door de Technische Dienst, Organisator en/of
brandweer en/of Politie onverwijld op te volgen.
16.3 Voor standbouw, stoffering, meubilering en decoratie mogen uitsluitend onbrandbare,
dan wel brandvertragende of vlamdovende materialen en middelen gebruikt worden,
welke als zodanig zijn goedgekeurd en voorzien van de in gevolge de goedkeuring
verplichte aanduidingen/etiketteringen. Tijdens (de opbouw van) het Evenement zal er
– al dan niet door de Brandweer – toezicht worden gehouden op het gebruik van de
toegestane materialen, middelen en verwerkingsvoorschriften.
16.4 Het is niet toegestaan om emballage in of rond de expositieruimte en de stands op te
slaan.
Artikel 17 Beveiliging
17.1 Organisator zal zodanige maatregelen nemen en zodanige voorschriften geven als zij
nodig acht voor de beveiliging van personen en goederen.
17.2 Partner draagt zelf zorg voor het toezicht op de Expositieruimte gedurende de tijd dat
het Evenement wordt opgebouwd, tijdens de uren dat het Evenement c.q. het
Evenementencomplex voor het bezoek is opengesteld en gedurende de tijd dat deze
wordt ontruimd.
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17.3 Stands, het standbouwmateriaal, de expositiegoederen en het emballagemateriaal
bevinden zich voor rekening en risico van Partners in en om het evenementencomplex.
17.4 Organisator is niet gehouden om materialen, het standbouwmateriaal, de
expositiegoederen en het emballagemateriaal te verzekeren. Partner is zelf
verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigen materialen, stands, het
standbouwmateriaal, de expositiegoederen en het emballagemateriaal tegen zowel
wettelijke aansprakelijkheid als schade, diefstal etc., dit voor de duur van het
Evenement, alsmede tijdens de opbouw- en demontageperiode.
2 DEELNEMINGSVOORWAARDEN MEDIA-UITINGEN
Artikel 18 Toepasselijkheid
18.1 De in artikel 18 en 19 opgenomen aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de media-uitingen door Organisator
ten behoeve van het Evenement.
18.2 Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden van Organisator van toepassing, tenzij hiervan in deze
aanvullende voorwaarden wordt afgeweken.
Artikel 19 Communicatie- en media-uitingen
19.1 Organisator is gerechtigd om ten behoeve van het Evenement in communicatie,
media-uitingen en website(s) gebruik te maken van de naam, het logo, het beeldmerk
en het woordmerk van Partner.
19.2 Indien overeengekomen, heeft Partner recht op vermelding van zijn deelname in de
communicatie en media-uitingen, website(s) welke verbonden zijn aan het Evenement.
Deze vermeldingen zijn samengesteld aan de hand van de door Partner zelf verstrekte
en tijdig ingezonden gegevens.
19.3 Organisator bepaalt of, en zo ja, de wijze waarop de vermeldingen worden geredigeerd
en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van Partner te bekorten of op
enige andere wijze van de opgave van Partner af te wijken, desnoods zonder opgave
van redenen.
19.4 Partner heeft recht op het in de Overeenkomst van Partnership overeengekomen
aantal interviews welke worden geplaatst in de overeengekomen media.
19.5 Organisator of de door haar aangewezen journalisten hebben het recht interviews
zonodig aan te passen of te weigeren indien deze naar haar oordeel te weinig
kwalitatieve of eenzijdige informatie bevatten c.q. te commercieel van opzet zijn.
19.6 Partner heeft eenmalig het recht de interviews na te kijken en aan te passen op
feitelijke onjuistheden.
19.7 Partner is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van materialen en gegevens
bestemd voor de congrestas. Hierbij moet gedacht worden aan foto’s, logo’s,
advertenties, namen en adressen van gasten en bezoekers, artikelen en hand-outs.
Indien Organisator niet op tijd kan beschikken over de gegevens en/of materialen, dan
vervalt daarmee de verplichting van Organisator om betreffende diensten en producten
te leveren en op te nemen in de congrestas. Hierbij blijft Partner verplicht om de
volledige overeengekomen Partnershipkosten te betalen.

Februari 2019
Alex van Groningen BV | Burgemeester Haspelslaan 63 | 1181NB Amstelveen
020 6390008 | info@alexvangroningen.nl

7

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTNERSHIPS EVENTS
3 EVENEMENTENVOORWAARDEN BIJEENKOMSTEN
Artikel 20 Toepasselijkheid
20.1 De in artikel 20 en 21 opgenomen aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de Bijeenkomsten ten behoeve van
het Evenement.
20.2 Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden van Organisator van toepassing, tenzij hiervan in deze
aanvullende voorwaarden wordt afgeweken.
Artikel 21 Seminars, workshops, rondetafelbijeenkomsten en executive diners
21.1 In de Overeenkomst van Partnership is bepaald indien en in welke omvang Partner het
recht heeft op het gebruik van één of meerdere zalen binnen het evenementencomplex
om één of meer Bijeenkomsten te verzorgen.
21.2 Tijdstip van aanvang en de lengte van de Bijeenkomst(en) worden door Organisator
bepaald.
21.3 Partner dient ruim op tijd aanwezig te zijn in de ter beschikking gestelde zaal. Het is
Partners eigen verantwoordelijkheid om te controleren of de zaal in orde is.
21.4 Eventueel benodigde (audiovisuele) middelen kunnen door de Partner worden besteld
bij Organisator. De kosten die hiermee samenhangen worden doorberekend aan de
Partner.
21.5 Partner zal ervoor zorgdragen dat de Bijeenkomst(en) van inhoudelijk goed niveau zijn
en dat het onderwerp dat is overeengekomen met Organisator het belangrijkste
onderwerp is van de desbetreffende Bijeenkomst. Mochten er gegronde klachten zijn,
dan kan Organisator na overleg met Partner b
 esluiten de Bijeenkomst te beëindigen en
nog te houden Bijeenkomsten te annuleren, zonder dat Organisator gehouden is om
enige schade aan Partner te vergoeden en zonder dat de Partner recht heeft op
restitutie van (een deel van) de Partnershipkosten.
21.6 Partner is verantwoordelijk voor het stipt op tijd openen en afsluiten van de
Bijeenkomst op de aangegeven tijden.
21.7 Partner kan, indien gewenst, in de zaal hand-outs verstrekken.
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4 BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 22 Geheimhouding
22.1 De lijst van deelnemers wordt slechts ter informatie aan de Partners ter beschikking
gesteld, indien overeengekomen. De lijst met Partners is vertrouwelijk en het is, tenzij
anders in de Overeenkomst van Partnership is overeengekomen, niet toegestaan om
de lijst van deelnemers openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, dan wel op
enige wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken.
Artikel 23 Verwerking persoonsgegevens
23.1 Door het aangaan van de Overeenkomst van Partnership geeft de Partner aan
Organisator toestemming tot het verwerken van Partners persoonsgegevens ten
behoeve van het Evenement, andere door Organisator georganiseerde evenementen
alsmede geeft de Partner toestemming tot verwerking in verband met de
totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Organisator en de
Partner met het oog op commerciële doelen.
23.2 Partner is ervan op de hoogte dat Organisator zijn persoonsgegevens kan verwerken
voor voornoemde doeleinden.
Artikel 24 Onvoorziene gevallen
24.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist Organisator.
Artikel 25 Geschillen
25.1 Op de Overeenkomst van Partnership is Nederlands recht van toepassing en alle
geschillen die mochten ontstaan tussen Organisator en een Partner naar aanleiding
van de Overeenkomst van Deelname, deze algemene bepalingen of enige nadere
overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden
beslecht naar Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien
verstande dat Organisator gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de rechter die
zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
Artikel 26 Intellectuele eigendommen
26.1 De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle
door Organisator verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn
voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van
Organisator (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te veelvoudigen,
openbaar te maken dan wel te bewerken.
26.2 Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van Organisator niet toegestaan om
opnamen in beeld en/of geluid te maken van een evenement of een gedeelte ervan.
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