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VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS EN SPONSORS VAN EVENEMENTEN  

Definities 

1.1  Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan 

MetZorg verschuldigde vergoeding voor de deelname aan het Evenement. 

Deelnemer: Degene die met MetZorg een overeenkomst van deelname aan het 

Evenement heeft gesloten. 

Evenement: Het evenement, de beurs, het congres of de tentoonstelling ter zake waarvan 

de overeenkomst van deelname is gesloten. 

Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en 

vastgelegd. 

Opdrachtbevestiging: Het document waarin de overeenkomst van sponsoring is 

beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij MetZorg voor een bepaalde 

periode onder bepaalde voorwaarden standruimte, promotiemogelijkheden en/ of 

diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt. 

Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter 

beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met 

behulp van Standruimte onder de aandacht te brengen. 

Sponsor: Degene die met MetZorg een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het 

Evenement heeft gesloten. 

Sponsorgelden: De volgens de overeenkomst van sponsoring door de Sponsor aan 

MetZorg verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige 

overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst omschreven door MetZorg 

verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten. 

Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking 

gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door MetZorg wordt 

aangegeven. 

Toepasselijkheid 

1.2.   Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van MetZorg met betrekking tot 

deelname aan evenementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige 

voorwaarden voor evenementen van toepassing. 

 

 



Data en duur 

1.3 Indien naar het oordeel van MetZorg bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, 

kan MetZorg de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement 

geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: 

onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid 

in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar 

het oordeel van MetZorg het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen. 

1.4  Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van 

kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn 

deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels MetZorg gemaakte overige 

kosten integraal te voldoen. 

1.5 In geen geval kan de Deelnemer c.q. Sponsor jegens MetZorg enig recht op 

schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 1.3 en 

1.4 omschreven doen gelden. 

Betaling 

1.6 De Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde 

tijdstippen. MetZorg heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend 

retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota. 

1.7 Ten aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur 

dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het desbetreffende Evenement de 

resterende 50%. 

1.8 De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan MetZorg verschuldigde kosten 

die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn 

gemaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam. 

Aansprakelijkheid 

1.9 MetZorg is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de 

Deelnemer c.q. Sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade 

door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien 

deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart 

MetZorg tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, 

veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers. 

Verhindering Sponsoren 

1.10 Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in 

staat is van de overeengekomen Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de 

Sponsor bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 3 

maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Sponsor 20% van de totaal 

overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn 

sponsoring op zijn verzoek door of middels MetZorg gemaakte overige kosten. 

1.11 Bij annulering door de Sponsor binnen 1-3 maanden voor aanvang van het Evenement is 

de Sponsor 50% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede 



de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels MetZorg gemaakte 

overige kosten. 

1.12 Bij annulering door de Sponsor binnen 0-1 maand voor aanvang van het Evenement is de 

Sponsor 100% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de 

in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels MetZorg gemaakte 

overige kosten. 

Verhindering Deelnemers 

1.13 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in 

staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Deelnemer bevoegd om de 

overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal 1 week voor aanvang van het 

Evenement. In dit geval is de Deelnemer € 25,= (te vermeerderen met BTW) aan 

administratiekosten verschuldigd. De Deelnemer is de totale Deelnamekosten 

verschuldigd bij verhindering vanaf 1 week voor het Evenement plaatsvindt. De 

Deelnemer is gerechtigd in het geval van verhindering een vervanger van zijn inschrijving 

gebruik te laten maken. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

1.14 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan het Evenement 

is MetZorg verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. MetZorg 

vermeldt derhalve op alle uitingen de volgende tekst (of woorden van gelijke strekking): 

Congressen MetZorg V.O.F. of legt gegevens vast voor de uitvoering van de 

overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met 

Congressen MetZorg V.O.F. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te 

voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van 

Congressen MetZorg en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw e-mailadres wordt alleen 

gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Congressen 

MetZorg, tenzij u toestemming geeft voor verder gebruik. Als u geen prijs stelt op deze 

informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Congressen 

MetZorg, Postbus 1550, 3500 BN Utrecht of per e-mail: info@congressenmetzorg.nl 
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