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Deelnemersvoorwaarden

Met het aanmelden voor een netwerkbijeenkomst van stichting Bouwnetwerk
verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

Definities
In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

● Bijeenkomst: een netwerkevent in welke hoedanigheid dan ook,
georganiseerd door organisator.

● Deelnemer/netwerker: de natuurlijke persoon die zich op een door
organisator toegelaten wijze heeft aangemeld voor deelname aan de
bijeenkomst. Gastdeelnemers / Introducees vallen hier ook onder.

● Aanmelding: de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan
de bijeenkomst

● Organisator: stichting Bouwnetwerk en haar bestuursleden

Deelname

● Deelname aan een bijeenkomst van organisator is voorbehouden aan bij
stichting Bouwnetwerk ingeschreven netwerkers en voorafgaande aan de
bijeenkomst aangemelde gasten.

● Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten
wanneer een bijeenkomst door overmacht moet worden afgelast.

● Netwerkers zijn van deelname uitgesloten indien hun jaarbijdrage bij
aanvang van de bijeenkomst nog niet is voldaan.

● Afmelding voor deelname dient niet later dan 3 werkdagen vóór aanvang
van de bijeenkomst doorgegeven te zijn. Bij latere afmelding wordt een
tegemoetkoming in de cateringkosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

● Deelnemen aan een bijeenkomst is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid

● Organisator is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van
deelnemers en betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van
persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

● Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid
van organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden ,
blijft de verplichting van organisator tot vergoeding van de schade beperkt
tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van organisator ter zake van
die schade uitkeert.
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● De deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden
als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten
met betrekking tot de bijeenkomst. De deelnemer dient zelf afdoende
verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.

Portretrecht & Persoonsgegevens

● Deelnemers hebben in hun profiel op de website van stichting Bouwnetwerk
akkoord kunnen geven op het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. gemaakt ten tijde van deelname aan de bijeenkomst, voor gebruik
bij interne en externe communicatie.

● Gastdeelnemers wordt toestemming gevraagd bij hun aanmelding aan de
bijeenkomst.

● Indien (gast-) deelnemer geen duidelijkheid hierover heeft verschaft worden
zij geacht akkoord te gaan met het gebruik van hun beeltenis als
omschreven in dit lid.

Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van
stichting Bouwnetwerk.
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