ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOYAAL LEVEN

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de congressen en evenementen van
Loyaal Leven ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling
en de deelname aan het evenement.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Algemene voorwaarden van een deelnemer aan het congres worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
ARTIKEL 2 DEFINITIES
1. Loyaal Leven is een onderdeel van The Bitter End, communicatie en advies. Kvk nummer
17123641. Nuenen, Beekstraat 14.
2. De deelnemer: de individuele participant aan het congres, die hierna in het mannelijk
enkelvoud aangeduid zal worden.
3. Het congres: een of meerdaags evenement georganiseerd door Loyaal leven.
4. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Loyaal Leven tot
deelname aan het congres door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de
website www.Loyaalleven.nl. Registraties na deze datum worden niet verwerkt; toegang tot
het event is dan ook niet mogelijk.
5. De congresbijdrage: het bedrag dat de deelnemer dient te betalen om aan het congres deel
te kunnen nemen. Tijdens het congres worden koffie, thee e.d., een lunch en na-borrel
geserveerd. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.
6. De vroegboekkorting; de vroegboekkorting en periode wordt aangegeven per evenement.
ARTIKEL 3 ONTSTAAN BETALINGSVERVERPLICHTING EN OVEREENKOMST
1. De verplichting tot betaling van de congresbijdrage ontstaat op het moment van de
registratie.
2. Na ontvangst van de congresbijdrage door Loyaal leven heeft de deelnemer recht op
deelname aan het congres.
3. Loyaal leven beschouwt het op het aanmeldingsformulier opgegeven adres als factuuradres.
4. De deelnemer geeft Loyaal leven uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en
bijhouden van de gegevens die op het aanmeldformulier worden ingevuld. Loyaal leven zal
deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid verwerken en niet aan derden.
ARTIKEL 4 DECLARATIE
1. Na de registratie ontvangt de deelnemer van Loyaal leven per e-mail een bevestiging van
zijn aanmelding voor het congres alsmede een factuur. In de factuur wordt een
betalingstermijn van 14 dagen opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden.
2. De deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen, of in delen te
voldoen, tenzij Loyaal leven daarvoor schriftelijk haar toestemming verleent.
3. Indien mocht blijken dat de congresbijdrage meer dan een keer is voldaan, dan ontvangt de
deelnemer het te veel betaalde na afloop van het congres retour.
4. Loyaal leven aanvaardt geen correspondentie dan wel aansprakelijkheid omtrent uitsluiting

als gevolg van te late betaling als bedoeld in dit artikel.
5. Na betaling van uw aanvraag voor dit congres versturen wij u een bevestigingsbewijs.
ARTIKEL 5 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Annulering van de registratie of de overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk.
- tot drie weken voor aanvang van het congres, dan brengen wij € 75,- aan administratiekosten in
rekening.
- Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af. Dan zijn we genoodzaakt het volledige
inschrijfbedrag te berekenen.

behoudens die gevallen waarin naar het uitsluitend oordeel van Loyaal leven sprake is van
overmacht aan de zijde van de deelnemer. De deelnemer is gehouden op verzoek van Loyaal
leven die overmacht aan te tonen.
3. Van annulering is eerst sprake indien Loyaal leven de aanvaarding van de annulering
schriftelijk bevestigd heeft.
4. De deelnemer mag iemand anders zijn toegangsbewijs over laten nemen, doch dient
Loyaal leven hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. Wilt u annuleren neem dan contact op met onze administratie via +31(0)6 11 498416 of
greet.debruijn@thebitterend.nl.
ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
1. Loyaal leven sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het
wijzigen van de datum van het congres uit.
2. Loyaal leven sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als
gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het congres uit, voor zover zij niet volgens
dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste
geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling
aan te tonen.
3. Loyaal leven aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige
betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot de hoogte van het bedrag van de
congresbijdrage.
4. Loyaal leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van
de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend het congresbureau, de
sponsors, de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het congres.
6. Indien Loyaal leven schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de
zijde van de deelnemer dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat
en zal deze schade door Loyaal leven op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer
vrijwaart Loyaal leven hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.
ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. De rechtsverhouding tussen Loyaal leven en de deelnemer is uitsluitend onderworpen aan
Nederlands recht.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Amsterdam, tenzij
dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.
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