ALGEMENE VOORWAARDEN VITAMIN TALKS
Betaling
De facturen van VitaminTalks zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende
overeenkomst. In geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder
verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de inschrijver
aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze
laattijdige betaling.
De inschrijver gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder
interest), met een minimum van € 65.
Elke betwisting van een factuur moet schriftelijk bekendgemaakt worden, dit binnen een termijn van 15 werkdagen na
ontvangst van de factuur.

Annulatieregeling
Indien de inschrijver door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in
acht te worden genomen:
•
•
•

De annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden aan de organisatie.
Annulatie omwille van corona is kostenloos tot op de middag van het evenement
Bij no shows zonder schriftelijke verwittiging op de dag van het evenement wordt het volledige bedrag
aangerekend

De organisatie van VitaminTalks behoudt zich het recht voor om het fysieke evenement te annuleren tot 7 kalenderdagen
voor het evenement. Het evenement wordt in dat geval opgenomen op 6 oktober en de content zal vervolgens beschikbaar
worden gesteld op het online platform. Er zal daarom geen terugbetaling verschuldigd zijn.

Deelnemerslijst
Door zich voor dit evenement in te schrijven, verleent de inschrijver de organisatie zijn toestemming om zijn naam, functie
en werkgever te delen met evenement deelnemers en gastsprekers via een deelnemerslijst voor het faciliteren en
voorbereiden van de spreeksessies van de gastspreker en voor netwerking doeleinden.
Gastsprekers ontvangen enkel een deelnemerslijst als zij akkoord gaan om de persoonsgegevens van deelnemers,
ontvangen van de organisatie, te beschermen in overeenstemming met alle wetten, regelgeving en regels vanwege enige
regering, agentschap of autoriteit, die van toepassing zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Beelden en opnames
Door deelname aan het evenement verleent de inschrijver aan de organisatie volledige rechten om afbeeldingen en
opnames te maken (zoals camera-, foto- en video-opnames en digitale foto's) en om deze beelden en opnames en
eventuele reproducties of aanpassingen te gebruiken voor marketing- en publiciteit gerelateerde doeleinden. Dit kan
omvatten (maar is niet beperkt tot) het recht om deze beelden en/of opnames te gebruiken in gedrukte (brochures,
posters, enz.) en online (website, online banners, etc.) publiciteit, sociale media, beeld en video hosting websites en
persberichten.

Betwistingen en bevoegdheid

Eventuele klachten over een evenement worden vertrouwelijk behandeld en moeten ten laatste binnen 10 kalenderdagen
na het evenement schriftelijk aan de organisatie worden overgemaakt.

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Enkel de
rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze
overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden zouden rijzen.

