Deelnemer.com biedt haar diensten en toegang tot haar websites aan u aan onder de voorwaarden genoemd in
deze Algemene Voorwaarden. U kunt een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos bij ons opvragen. De
laatste
versie
van
de
Algemene
Voorwaarden
zijn
te
vinden
op
deze
website
Daarnaast bent u gebonden aan alle regels en voorschriften die via de websites van Deelnemer.com aan u
medegedeeld worden. Deelnemer.com houdt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment en
zonder aankondiging te veranderen.
U zult Deelnemer.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor informatie, handelingen of uitblijven
van handelen van derden. U onderkent dat Deelnemer.com geen controle heeft over de evenementen op haar
websites en over de waarheid en accuraatheid van van informatie die verstrekt wordt door de gebruikers van haar
websites. U onderkent dat Deelnemer.com geen controle heeft over het vermogen en de bereidheid van
gebruikers van haar websites om handelingen te verrichten of gevolg te geven aan overeenkomsten.
Wanneer u als organisator gebruik maakt van de producten, diensten en websites van Deelnemer.com dan zullen
de kosten zoals vermeld op onze prijzen painain rekening worden gebracht. U dient deze kosten binnen 14 dagen
na het ontvangen van de factuur hiervoor te betalen.
Wanneer Deelnemer.com toegangsbewijzen verkoopt voor een evenement is het noodzakelijk dat de kopers van
deze toegangsbewijzen akkoord gaan met de voorwaarden van alle bij de transactie betrokken partijen.
Wanneer Deelnemer.com toegangsbewijzen verkoopt voor een evenement worden de toegangsbewijzen betaald
aan de organisator van het evenement minus de kosten zoals deze zijn vermeld op onze prijzen pagina en minus
de waarde van de toegangsbewijzen waarvoor terugbetaling aan de deelnemer is gevraagd of waarvoor de
betaling door de deelnemer is afgebroken of teruggedraaid. Het betalen van de toegangsbewijzen gebeurt 10
dagen na het laatste onderdeel van het evenement maar Deelnemer.com houdt het recht om van het betalen van
de toegangsbewijzen af te zien in afwachting van het afhandelen van terugbetalingen aan deelnemers,
chargebacks, storneringen, overeenkomsten met de deelnemers of leveranciers van het evenement en andere
onregelmatigheden.
Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om terugbetaling van een toegangsbewijs aan een deelnemer
te vragen aan Deelnemer.com Deelnemer.com kan hiertoe ook zelf besluiten.
Wanneer een toegangsbewijs wordt terugbetaald of gestorneerd of door middel van een credit card chargeback
wordt terugbetaald aan een deelnemer wordt dit toegangsbewijs ook niet betaald aan de organisator. Indien dit
toegangsbewijs reeds aan de organisator betaald is ontstaat er een vordering van Deelnemer.com aan de
organisator voor de waarde van dit toegangsbewijs plus de de kosten voor de verwerking hiervan.
Indien een evenement geen doorgang kan vinden is het de verantwoordelijkheid van de organisator om
Deelnemer.com hier direct van op de hoogte te stellen. Wanneer een evenement geen doorgang kan vinden zal
Deelnemer.com de toegangsbewijzen niet betalen aan de organisator totdat alle mogelijke terugbetalingen en
storneringen en creditcard chargebacks van deelnemers afgehandeld zijn.
Wanneer een evenement op een andere tijd of plaats gehouden zal worden dan in eerdere instantie aangekondigd
en een deelnemer hierdoor niet aanwezig kan zijn dan zal het toegangsbewijs aan de deelnemer terugbetaald
worden en dan zal Deelnemer.com dit toegangsbewijs niet betalen aan de organisator van het evenement.
Wanneer Deelnemer.com via haar websites een toegangsbewijs verkoopt aan een deelnemer voor een evenement
dan is de organisator verplicht deze deelnemer onvoorwaardelijk toegang te geven tot het evenement en alle
overeenkomsten die geboden zijn aan het toegangsbewijs te eerbiedigen. Het is de verantwoordelijkheid van de
organisator om de toegangsbewijzen te controleren.
Deelnemers kunnen alleen aan de organisator van het evenement vragen om terugbetaling van het gekochte
toegangsbewijs. Wanneer er een overeenkomst is tussen de organisator van het evenement en de deelnemer over
het terugbetalen van het toegangsbewijs dan zal Deelnemer.com hiertoe overgaan nadat alle betalingen en
vorderingen aan de organisator zijn afgehandeld en de organisator geen bedragen meer schuldig is aan
Deelnemer.com
Tenzij expliciet anders aangegeven zijn deze voorwaarden van toepassing op alle onderdelen die in de toekomst
worden toegevoegd of gewijzigd op de websites van Deelnemer.com
Deelnemers zijn verplicht informatie naar waarheid en volledig te verstrekken wanneer zij zich aanmelden voor
een evenement via de websites van Deelnemer.com Wanneer deze informatie wijzigt dan zijn deelnemers
verplicht deze informatie zo spoedig mogelijk en naar waarheid te corrigeren. Wanneer de informatie die wordt
verstrekt door een deelnemer onjuist is of wanneer Deelnemer.com redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat
deze informatie onjuist is dan heeft Deelnemer.com het recht uw aanmelding ongedaan te maken. Wanneer de
informatie die wordt verstrekt door een deelnemer onjuist is of wanneer Deelnemer.com redelijkerwijs het

vermoeden kan hebben dat deze informatie onjuist is dan zal het toegangsbewijs dat de deelnemer heeft gekocht
slechts worden terugbetaald aan de deelnemer wanneer hierover overeenstemming is bereikt met de organisator
en alle andere bij de transactie betrokken partijen.
Alle gebruikers van de websites van Deelnemer.com zijn verplicht wachtwoorden en toegangscodes die verstrekt
worden door Deelnemer.com zorgvuldig te behandelen en bewaren. Ook alle e-mail berichten waarin
toegangscodes of toegangslinks verwerkt zitten dienen zorgvuldig behandeld en bewaard te worden door alle
ontvangers van deze berichten.
Wanneer een wachtwoord, toegangscode of e-mail van Deelnemer.com in handen van derden komt bent u
verplicht Deelnemer.com hier direct van op de hoogte te stellen.
Het is niet toegestaan om de website van Deelnemer.com te gebruiken om ongewenste e-mail of spam te
versturen. In het geval dat toch ongewenste e-mail of spam verstuurd wordt zal de opdrachtgever aansprakelijk
gesteld worden voor alle daaruit voortvloeiende schade. Ook zal de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden
voor vervolgschade geleden door Deelnemer.com en haar andere opdrachtgevers.

