Algemene voorwaarden
Happy People – Better Business events
Voor deelname aan Happy People – Better Business events (HPBB of HPBBx) zijn de
volgende algemene voorwaarden van toepassing:
Aanmeldingsvoorwaarden
Door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen, heb je je als deelnemer
aangemeld voor het HPBB event. Door je aan te melden, ga je akkoord met onze
aanmeldingsvoorwaarden en onze algemene voorwaarden.
Deelname
Je kunt slechts deelnemen aan het event als je je hebt aangemeld en het
aanmeldingsbedrag volledig voorafgaand aan het event is ontvangen (zie ook bij
Betaling).
De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren bij aanvang of
tijdens het event indien de organisatie vindt dat de deelnemer zich ongepast
gedraagt of anderszins het event zou kunnen verstoren.
Doorgang
In het geval van een event waar deelnemers betalen voor toegang kan er een
minimum aantal betalende deelnemers worden bepaald. Als dit aantal niet wordt
behaald, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om het event te annuleren.
In geval van annulering worden de reeds voldane betalingen geretourneerd.
Als het event op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid
wordt afgelast, zal het event indien mogelijk naar een andere datum of locatie
worden verschoven. Je registratie wordt in dat geval doorgeschoven naar deze
nieuwe datum en/of locatie. In het geval van het doorschuiven of annulering is het
HappinessBureau niet tot enige schadevergoeding aan de deelnemer gehouden.
Indien het event niet verplaatst kan worden en voor de reden van het initieel niet
door kunnen gaan is sprake van overmacht voor de organisatie, dan zal de

organisatie de gemaakte kosten van het event uit de deelnemersbijdragen mogen
betalen.
Annuleren
Annulering van de aanmelding door de deelnemer kan alleen per e-mail
(info@happypeoplebetterbusiness.nl of Info@HappinessBureau.nl ). Bij annulering
door de deelnemer, zonder dat sprake is van een aan het HappinessBureau
toerekenbare tekortkoming, gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het event, wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht. Vervanging door een collega is toegestaan, mits dit
uiterlijk drie dagen voor het event aan de organisatie per e-mail wordt
gecommuniceerd.
Betaling
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Na aanmelding ontvangt de deelnemer
per mail een factuur. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum
overgemaakt te zijn. Indien een factuur – ook na herhaalde herinneringen – niet
wordt betaald en extra incassokosten moeten worden gemaakt, dan zullen deze
extra kosten worden verhaald op de inschrijver. Bij aanmelding in de laatste week
voor het event moet de factuur binnen 24 uur zijn betaald.
Er kan bij het event niet worden gepind of contant worden betaald.
Definitief programma
Er kunnen zich voorafgaand of tijdens het event onvoorziene situaties voordoen,
waardoor er wijzigingen in het programma van het event plaatsvinden. De
organisatie zal in dit geval zorgen voor een alternatief.
Aansprakelijkheid
Het HappinessBureau is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte
schade ontstaan door fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde
derden, zoals de sprekers en de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het
event. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen
tekortkoming is de organisatie alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg
is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. Als de organisatie
gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de prijs van
deelname.
Het HappinessBureau is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van
eigendommen gedurende het event.
Persoonsgegevens
Door het accorderen van deze algemene voorwaarden wordt aan de organisatie van

het event toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de
organisatie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Portretrecht
De deelnemer aan het event verleent toestemming aan de organisator voor het
openbaar maken van tijdens of rond het event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator heeft in ieder geval het
recht de foto’s en het beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.

