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De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke persoon die zich
inschrijft voor de vierde editie van Organisation Of The Future dat zal doorgaan te
Watt 17, Koeltorenlaan 9, 3550 Heusden-Zolder, op 20 MEI 2020. Deze algemene
voorwaarden omvatten eveneens de verwerking van uw persoonsgegevens.
EVENT & ORGANISATIE
Organisation Of The Future is een evenement waar ondernemers, leiders van
organisaties en mensen met veranderkracht in hun omgeving samengebracht worden.
Door inspiratie op te zoeken, ervaringen te delen en elkaar te activeren komen we
weer een stap dichter bij de organisatie van de toekomst. Het Event vindt plaats op
20 MEI 2020 van 08:30 t/m 18:00 in Watt17. Het Event wordt georganiseerd door de
BV ‘Organisation Of The Future’, een organisatie van Choco, Quinx en Wouter Torfs.
PRIVACY
In overeenstemming met de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming
van persoonsgegevens, deelt Event Masters hierbij mee dat de verstrekte informatie
uitsluitend intern zal worden beheerd en zal worden gebruikt voor communicatie in
het kader van Organisation Of The Future.
Door dit registratieformulier in te vullen, machtigt u Organisation Of The Future om
de verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken voor het bovengenoemde doel.
U hebt het recht om de verstrekte gegevens te wijzigen of te annuleren. Neem contact
op met het congressecretariaat indien u dit wenst te doen:
Event Masters nv
Brownfieldlaan 37-1
2830 Willebroek, Belgium
OOTF2020@eventmasters.be
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WIJZIGINGEN AAN UW REGISTRATIE
Alle wijzigingen kunnen worden gemaakt in uw persoonlijke registratie. Alle
wijzigingen die u zelf niet kan doorvoeren, zoals onder andere een annulatie van uw
registratie, moeten worden doorgegeven via mail aan Event Masters –
OOTF2020@eventmasters.be
VOORWAARDEN I.V.M. REGISTRATIES
Eventregistraties kunnen niet altijd worden terugbetaald, maar kunnen indien nodig
aan een collega worden overgedragen. De plaats kan slechts één keer gratis worden
overgedragen. Naamswijzigingen kunnen alleen binnen uw eigen bedrijf worden
doorgevoerd.
Organisation Of The Future behoudt zich te allen tijden het recht voor een persoon
van deelname aan het event tijdelijk of definitief uit te sluiten in geval van inbreuk op
een van deze Algemene Voorwaarden of in geval van wangedrag, agressie, misbruik
of misleiding.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
In het geval dat u uw aanwezigheid annuleert, mag u uw registratie gratis overdragen
aan een collega.
Gelieve het congreskantoor schriftelijk op de hoogte te brengen van uw annulering.
§ Annuleert u voor 13 maart, 2020 dan ontvangt u het volledige bedrag van uw
inschrijving terug.*
§ Annuleert u voor 1 mei, 2020 dan ontvangt u 50% van het bedrag van uw
inschrijving terug. *
§ Annuleert u na 1 mei, 2020 dan kunnen wij geen terugbetalingen toekennen.
*Houd rekening dat een administratiekost van € 50 in rekening wordt gebracht
wanneer een terugbetaling is goedgekeurd.
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VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID
Het wordt aanbevolen dat u voldoende gedekt bent door uw verzekering voor reis-,
en gezondheidsproblemen verkrijgt voordat u vertrekt vanuit eigen regio.
Organisation Of The Future BV en Event Masters, als organisatoren, kunnen geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor persoonlijk letsel, of verlies of schade aan
privé-eigendom van u of begeleiders.
Organisation Of The Future BV zal geen registratiekosten terugbetalen vanwege
ziekte of onvoorziene omstandigheden die voortvloeien uit een wijziging van de
gezondheidstoestand. Deelnemers wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat ze over
een adequate reis- en ziektekostenverzekering beschikken om terugbetaling van
dergelijke gevallen en annulering te garanderen.
De Organisatie maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking de kwaliteit
van het Event, het verstrekte voedsel of drank, de kwaliteit van de sprekers en alle
andere aspecten van het Event.
In geen geval kan de Organisatie verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen,
kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een
Deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan het Event zou kunnen lijden. Voor
zover de annulering van het Event of de schade aan Deelnemers het gevolg zou zijn
van een andere Deelnemer, behoudt de Organisatie zich het recht voor om de
eventuele daaruit voortvloeiende schade, inclusief gevolgschade, imagoschade,
verlies van inkomsten en vorderingen van derden,te verhalen op deze Deelnemer.
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OVERMACHT
Organisation Of The Future BV, Event Masters of de eventlocatie zijn niet
verantwoordelijk voor de annulering, gedeeltelijke niet-uitvoering of wijzigingen die
kunnen optreden met het event in het geval van het volgende:
Een ongeval - een handeling veroorzaakt door een derde partij, zoals Handelingen
van God, waaronder, zonder beperking:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Accurate bedreigingen van natuurrampen in de geografische nabijheid van
de locatie
Oorlog
Beperking of onderbreking van transportfaciliteiten
Dreigingen, terreurdaden of soortgelijke daden - reisadvies van de overheid
met betrekking tot het gebied waar de conferentie plaatsvindt - een
verhoging door de overheid van het niveau van het terrorismewaarschuwing
Civiele onrust - de vervaardiging van een reiswaarschuwing door de
Wereldgezondheidorganisatie
Alle andere evenementen of rampen buiten de controle van de partijen die
verhinderen dat de locatie het evenement OOTF 2020 en zijn deelnemers kan
organiseren of als om dezelfde redenen het evenement wordt geannuleerd
door Organisation Of The Future BV.

Als reisarrangementen worden beïnvloed door een van de bovenstaande zijn
Organisation Of The Future BV, Event Masters of de locatie niet verantwoordelijk voor
het reorganiseren of betalen voor alternatieve reizen.
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BETALINGSVOORWAARDEN
Bankoverschrijving: Alle facturen zijn betaald binnen 7 dagen.
Creditcardbetaling betalingen: De factuur wordt betaald op de datum waarop de
creditcardbetaling wordt verwerkt.
Als de factuur na 30 dagen onbetaald blijft, behoudt Organisation Of The Future BV
zich het recht voor om de toegang voor de deelnemers te weigeren.
De factuur wordt binnen 48 uur naar uw e-mailadres verzonden.
Betalingen moeten gebeurd zijn voor de start van het evenement op 20 mei 2020.
DEELNEMERSBADGES
U bent verplicht om uw badge (duidelijk zichtbaar) te dragen tijdens ALLE
evenementen - inclusief sociale evenementen - om ons in staat te stellen u als een
bonafide deelnemer te identificeren.
WIJZIGINGEN AAN HET PROGRAMMA
OOTF 2020 Event behoudt zich het recht voor om op korte termijn de nodige
wijzigingen in het programma aan te brengen. Er zal geen pro rata restitutie van
registratiekosten worden betaald voor wijzigingen in het programma.
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GEGEVENSBESCHERMING
Event Masters beschermt de persoonlijke gegevens van haar websitegebruikers met
de grootste zorgvuldigheid en voldoet aan de recente GDPR. Persoonlijke gegevens
zijn gegevens die gerelateerd kunnen zijn aan uw persoon en informatie geven over
uw gedrag of kenmerken. Dit omvat natuurlijk uw naam, postadres en
telefoonnummer, evenals informatie over uw mogelijke interesses en surfgebruiken
voor zover deze informatie direct of indirect aan u kan worden toegeschreven.
We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt
alleen volgens de strikte gegevensbeschermingsbepalingen in België en in
overeenstemming met de bepalingen van de EU-richtlijn gegevensbescherming en
GDPR.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten van en in verband met de Organisatie, het Event,
de Website en alle materialen die ermee in verband staan, zoals, maar niet beperkt
tot teksten, beelden, databases, software, logo’s, gedeponeerde en nietgedeponeerde handelsmerken, zijn en blijven de uitsluitende en exclusieve
eigendom van de Organisatie (of van derden die licentiegever ten opzichte van de
Organisatie zijn) en niets in deze Algemene Voorwaarden kan betekenen dat een
Deelnemer enige rechten op deze materialen zou verwerven.
Als u doorgaat, gaat u akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.
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