Deelnemingsvoorwaarden Evenementen
Business Partners
Artikel 1. Definities
In het hierna volgende wordt verstaan onder:
A. NLJUG: De Stichting Nederlandse Java User Group, statutair
gevestigd te Lobith.
B. Bezoeker: een bij NLJUG als deelnemer of “member”
geregistreerde natuurlijke persoon die een Evenement bezoekt of
wenst te bezoeken.
C. Business Partner: een bij NLJUG als Business Partner
geregistreerde onderneming die de tussen NLJUG en de
Business Partner afgesproken vergoeding voor het predicaat
Business Partner volledig heeft voldaan.
D. Evenement: het evenement als vermeld op het Inschrijfformulier
dat georganiseerd wordt door NLJUG.
E. Deelnemer: Business Partner die deelneemt aan het Evenement,
bijvoorbeeld door het innemen van een standplaats of het
verzorgen van een lezing of presentatie tijdens een “speakerslot”
of parallelsessie.
F. Partijen: NLJUG en Deelnemer.
G. Deelnemingsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
H. Inschrijfformulier: het door Deelnemer ondertekende formulier
waarmee hij zich aanmeldt voor deelname aan het Evenement.
I. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
J. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname door Business
Partner aan het Evenement zoals vastgelegd in het
Inschrijfformulier, deze Deelnemingsvoorwaarden en de overigens
tussen Partijen Schriftelijk vastgelegde afspraken.
K. Deelnamevergoeding: de op het Inschrijfformulier vermelde
vergoeding voor deelname aan het Evenement.
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Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
1. Op deelname aan het Evenement zijn de Deelnemingsvoorwaarden en de in het Inschrijfformulier beschreven
voorwaarden van toepassing. Door inzending van een
Inschrijfformulier aanvaardt Deelnemer de toepasselijkheid van de
betreffende voorwaarden.
2. Alle aanbiedingen van NLJUG, alsmede de door NLJUG
opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eventuele (schrijf)fouten
en vergissingen binden NLJUG niet.
3. De Overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst door
NLJUG van het volledig door de Deelnemer ingevulde
Inschrijfformulier en nadat NLJUG de acceptatie van deelname
Schriftelijk aan de Business Partner heeft bevestigd.
4. NLJUG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Business
Partner zonder nadere motivering te weigeren als Deelnemer,
hetgeen de Business Partner door NLJUG zo spoedig mogelijk zal
worden meegedeeld na ontvangst van het Inschrijfformulier.
5. De Business Partner garandeert dat de door hem in het
Inschrijfformulier opgegeven informatie juist en volledig is.
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6. Wijzigingen van de Overeenkomst binden NLJUG slechts voor
zover deze wijzigingen Schriftelijk door NLJUG zijn aanvaard of
voor zover NLJUG feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde
Overeenkomst is begonnen.
7. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve
gegevens van NLJUG beslissend en bindend voor de inhoud van
de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de
Overeenkomst.

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst door
NLJUG
1. NLJUG spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar
behoren uit te voeren.
2. Tenzij anderszins is overeengekomen zal NLJUG aan Deelnemer
voor aanvang van het Evenement een redelijke termijn geven voor
het plaatsen/installeren van goederen benodigd voor het
Evenement, waarbij onder meer rekening zal moeten worden
gehouden met openingstijden en eventuele geldende
voorschriften van de locatie van het Evenement.
3. Indien is overeengekomen dat NLJUG gedurende het Evenement
een stand of andere zaken aan Deelnemer ter beschikking stelt,
zal NLJUG deze zaken tijdig voorafgaand aan de aanvang van het
Evenement ter beschikking stellen, wederom rekening houdend
met de openingstijden en eventuele geldende voorschriften van
de locatie van het Evenement.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst door
Deelnemer
1. Deelname aan het Evenement staat slechts open voor Business
Partners die haar contributiegelden, alsmede alle overige reeds
bestaande verplichtingen jegens NLJUG volledig hebben voldaan.
Indien deze verplichtingen niet zijn voldaan ten tijde van het
Evenement is NLJUG gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van
deelname aan het Evenement en de toegang tot (de locatie van)
het Evenement te ontzeggen. De Deelnemer krijgt alsnog toegang
als hij de bedoelde verplichtingen onmiddellijk en volledig nakomt.
2. De Deelnemer zal zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
allen tijde als een goed huisvader gedragen. Daaronder wordt in
ieder geval begrepen de verplichting zich te houden aan de
huisreglementen van de locatie van het Evenement en aan de
voorschriften van de ter zake bevoegde overheden en
toezichthoudende instanties. Deelnemer zal voorts geen gevaar of
hinder veroorzaken of schade toebrengen aan door NLJUG aan
Deelnemer ter beschikking gestelde zaken of (bezittingen van)
derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen Bezoekers en/of andere
Deelnemers aan het Evenement.
3. Het is Deelnemer toegestaan tijdens het Evenement zichzelf te
presenteren en reclame te maken voor zijn producten en diensten,
mits geen sprake is van het werven van personeel in welke zin
ook. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van NLJUG.
4. Deelnemer zal na afloop van het Evenement de locatie en de
eventueel van NLJUG ter beschikking gestelde zaken achterlaten
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en/of retourneren in de staat waarin de Deelnemer deze bij
aanvang ter beschikking gesteld heeft gekregen.
5. NLJUG behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te
treffen indien de Deelnemer naar het oordeel van NLJUG één of
meer van voornoemde verplichtingen schendt, waaronder
uitdrukkelijk ook begrepen de mogelijkheid om in uiterste geval de
Deelnemer van het Evenement te (doen) verwijderen.
6. Deelnemer zal te allen tijde alle door NLJUG gegeven (nadere)
instructies en ten laste van Deelnemer genomen maatregelen als
bedoeld in artikel 4.4 steeds onmiddellijk en volledig nakomen.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
1. Deelnemer is de Deelnamevergoeding verschuldigd. Deze
vergoeding dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het
Evenement te zijn voldaan aan NLJUG door middel van
bankoverboeking.
2. Indien de Deelnemersvergoeding niet binnen de gestelde termijn
is voldaan, verkeert Deelnemer alsdan onmiddellijk in verzuim
zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling nodig is
en maakt NLJUG aanspraak op de wettelijke handelsrente (ex
artikel 6:119a BW) over het openstaande bedrag tot de dag van
gehele voldoening. Voorts komen alsdan alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor het innen van de desbetreffende
verschuldigde bedragen (waaronder begrepen eventuele kosten
aan juridische bijstand) voor rekening van Deelnemer. Deze
buitengerechtelijke inningskosten bedragen ten minste 15% van
het factuurbedrag.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt
vermeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van NLJUG wegens een toerekenbare
tekortkoming of uit enige andere hoofde of op welke andere grond
ook, is beperkt tot vergoeding voor directe schade tot een
maximum van € 1.000,-. Onder directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van NLJUG aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan NLJUG toegerekend
kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden;
2. NLJUG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie of andere schade als bedoeld in
artikel 6.1;
3. Deelnemer vrijwaart NLJUG en zal NLJUG op eerste daartoe
strekkende verzoek volledig schadeloosstellen voor eventuele
aanspraken of claims van derden, die in verband met de
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uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan
Deelnemer toerekenbaar is.
4. Alle door NLJUG verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze en
naar beste weten samengesteld, evenwel kan NLJUG op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie. NLJUG aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie. De Deelnemer wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op
haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken
informatie te controleren.
5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de
aansprakelijkheid van NLJUG slechts nadat Deelnemer NLJUG
onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij NLJUG een redelijke
termijn wordt gegund om alsnog deugdelijk te presteren en
NLJUG ook na bedoelde toerekenbaar blijft tekortschieten in de
nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een
zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten
van de gestelde tekortkoming, zodat NLJUG adequaat kan
reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade zo spoedig
mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij NLJUG meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt na verloop van 12
maanden na het ontstaan van de schade.

Artikel 7. Annulering of wijzigingen
1. Deelnemer is tot uiterlijk één maand voor de datum van (aanvang
van) het Evenement gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk door
opzegging te annuleren, in welk geval Deelnemer aan NLJUG
50% van de Deelnamevergoeding verschuldigd blijft. Bij
annulering van de Overeenkomst door Deelnemer korter dan 1
maand voor (aanvang van) het Evenement is Deelnemer de
volledige Deelnamevergoeding verschuldigd. Ook in geval van
annulering blijven de voorwaarden en de betaaltermijn van artikel
5 volledig van kracht.
2. Indien het aantal aanmeldingen van Deelnemers of Bezoekers
daartoe naar het uitsluitende oordeel van NLJUG aanleiding geeft,
is NLJUG gerechtigd het Evenement te annuleren door
onmiddellijke opzegging van de Overeenkomst, te combineren
met een andere Evenement, het Evenement te verplaatsen naar
een andere datum of op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
NLJUG behoudt zich voorts het recht voor de locatie van het
Evenement te wijzigen. Een en ander zonder daardoor op
enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens Deelnemer.
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Artikel 8. Overmacht
1. NLJUG is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen in
geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar
niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest,
stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of
transport, energiestoring, storingen in (data)netwerken,
maatregelen van overheidswege, natuurrampen, brand,
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atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle
omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van
de Overeenkomst door NLJUG naar redelijkheid en billijkheid niet
gevergd kan worden.
2. Indien naar het redelijk oordeel van NLJUG als gevolg van
overmacht nakoming door NLJUG zonder tekortkoming niet meer
mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel
de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder
tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. De
Deelnemingskosten blijven in dat geval eveneens verschuldigd.

Artikel 9. Overige bepalingen
1. Het is Deelnemer, behoudens uitdrukkelijke Schriftelijke
toestemming van NLJUG, niet toegestaan haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
2. Indien een of meer bepalingen uit deze Deelnemingsvoorwaarden
nietig of anderszins ongeldig wordt geacht door een daartoe
bevoegde instantie, laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan zo spoedig mogelijk in
overleg treden om de nietige of ongeldige bepaling(en) te
vervangen door (een) bepaling(en) die wel geldig is (zijn) en die
de geest van de nietige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk
benadert (benaderen).
3. Op alle met NLJUG gesloten Overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de door
NLJUG gesloten Overeenkomsten of verbintenissen die daaruit
voorvloeien of daarmee verband houden worden aangebracht
voor de rechter te Arnhem.
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