
ALGEMENE VOORWAARDEN  –  SCHOEVERS IN ÉÉN DAG 
 
Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
Deelnemer: de natuurlijk persoon die op 5 oktober 2019 deel zal nemen aan het Event. 
Event: het Event “Schoevers in één dag”. 
Locatie: BCN Amsterdam Arena. 
Schoevers: Schoevers Opleidingen B.V. en/of Schoevers Trainingen B.V. 
Website: de website van Schoevers: www.schoevers.nl. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. Door aanmelding voor het Event aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de 
Algemene Voorwaarden. Schoevers wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
van de Deelnemer, waaronder mede verstaan die van zijn mogelijke werkgever, uitdrukkelijk 
van de hand. 
2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen Schoevers en de Deelnemer zijn overeengekomen.  
3. In de gevallen waarin de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal 
Schoevers een regeling treffen naar redelijkheid. 
4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de 
overige bepalingen niet aan.  
 
Artikel 3 – Overeenkomst en wijzigingen 
1. De inschrijving komt uitsluitend tot stand wanneer Schoevers de aanmelding voor het 
Event schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment 
waarop Schoevers schriftelijk de aanmelding aan de Deelnemer heeft bevestigd. Deze 
bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het Event. 
2. De bevestiging wordt door Schoevers per e-mail aan de Deelnemer verstuurd naar het 
door hem op het digitale aanmeldformulier opgegeven e-mailadres.  
3. De Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over 
te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Schoevers. Schoevers kan 
aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden. 
4. Indien voorafgaand aan het Event onverhoopt inhoudelijke wijzigingen nodig zijn voor wat 
betreft de inhoud van het Event (zoals onder andere de aangeboden workshops, aanwezige 
sprekers en/of exacte aanvangstijden), dan is Schoevers gerechtigd om deze wijzigingen 
en/of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de Deelnemer 
vereist is. 
 
Artikel 4 – Annulering en vervanging 
1. Voorafgaand aan de aanvang van het Event heeft de Deelnemer het recht de inschrijving 
te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het e-mailadres info@schoevers.nl  
plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Schoevers van de annulering geldt de 
ontvangstdatum van de betreffende e-mail.  
2. Annuleren kan kosteloos tot 25 september 2019. Bereikt de annulering Schoevers later, 
dan zal geen restitutie of creditering van de aan het Event verbonden kosten plaatsvinden.  
3. Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan het Event, is het hem toegestaan zich 
kosteloos te laten vervangen door een andere Deelnemer, mits de Deelnemer hierover van 
tevoren contact opneemt met Schoevers en goedkeuring voor de vervanging ontvangt van 
Schoevers.  
 
 
 
 



Artikel 5 – Toegang en verblijf 
1. Gedurende het Event dient de Deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de 
geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de 
Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de Locatie gehanteerde huisregels. 
De Deelnemer is in dit verband tevens verplicht de door de Locatie gegeven aanwijzingen en 
instructies op te volgen.  
2. Schoevers is gerechtigd, zonder opgave van redenen, een Deelnemer de toegang tot de 
Locatie te weigeren of van de Locatie te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich niet 
gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wel indien Schoevers dit 
anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Event. De 
Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie en/of creditering van betaalde en/of 
verschuldigde gelden. 
 
Artikel 6 – Betaling 
1. Met het invullen van het digitale aanmeldformulier op de Website van Schoevers, verplicht 
de Deelnemer zich tot betaling van de daaraan verbonden kosten. 
2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur 
is vermeld. Schoevers hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 
3. Indien de Deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig 
heeft betaald, stuurt Schoevers de Deelnemer een betalingsherinnering waarin de 
Deelnemer de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die 
herinnering te betalen. Indien de Deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag 
volledig heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan de Deelnemer 
bovendien worden uitgesloten van deelname aan het Event.  
4. Indien de Deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra 
invorderingskosten, berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving, voor rekening 
van de Deelnemer. 
 
Artikel 7 – Overmacht 
1. Indien Schoevers wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden die 
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.  
2. Indien de overmachtstoestand 2 maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen 
het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht, 
zullen er door Schoevers geen kosten worden doorberekend, en zullen eventueel reeds 
betaalde gelden volledig worden gerestitueerd.  
 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid  
1. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Event geschiedt door de Deelnemer 
op eigen risico.  
2. In het geval de Deelnemer aan het Event schade lijdt, is de aansprakelijkheid van 
Schoevers, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid 
voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en 
misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de 
schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Deelnemer in het kader 
van het Event is voldaan. De schadevergoedingsverplichting van Schoevers gaat het bedrag 
dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Schoevers door de verzekeraar van Schoevers 
onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van 
het hoogste leidinggevende personeel van Schoevers geldt het voorgaande niet. 
3. Schoevers is uiteraard evenmin aansprakelijk indien een Deelnemer de 
(veiligheids)instructies en/of huisregels van Schoevers en/of de Locatie niet in acht neemt. 
4. De aansprakelijkheid van Schoevers strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor 
Schoevers verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Schoevers of die door 
Schoevers zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).  
 



Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten 
1. Tijdens het Event kunnen er door Schoevers foto’s en/of (korte) video’s worden gemaakt 
waarop de Deelnemer zichtbaar kan zijn. Deze beeldmaterialen kunnen onder andere 
worden gebruikt voor de website van Schoevers en/of social media.  
2. Indien een Deelnemer aan het Event niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dan dient 
hij dit zelf tijdig aan Schoevers kenbaar te maken. Schoevers zal dan haar uiterste best doen 
om de Deelnemer niet dan wel niet herkenbaar in beeld te brengen.  
 
Artikel 10 – Persoonsgegevens 
1. Schoevers neemt de verkregen gegevens van de Deelnemer op in een daartoe 
aangehouden administratie. Door inschrijving geeft de Deelnemer toestemming voor het 
gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.  
2. Schoevers verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in 
overeenstemming met haar Privacy Policy (beschikbaar op de Website).  
3. In aanvulling op hetgeen vermeld in de Privacy Policy van Schoevers, heeft te gelden dat 
Schoevers persoonsgegevens van de Deelnemer (voor- en achternaam en e-mailadres) kan 
delen met haar zusterondernemingen NCOI Online Academy B.V. en Schoevers 
Management Support Professionals B.V. (“Schoevers Baanbemiddeling”).  
 
Artikel 11 – Toepasselijk recht 
1. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht. 
 


