
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden voor deelname  
 

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan kennisbijeenkomsten 

georganiseerd door Adelmeijer Hoyng Advocaten (''AHA''). 

 

1. Persoonsgegevens 

 

AHA verzamelt en verwerkt de volgende door de deelnemer verstrekte 

persoonsgegevens: 

- Aanhef 

- Voornaam 

- Achternaam 

- Naam organisatie 

- E-mailadres 

 

Deze gegevens worden geplaatst op een door AHA bijgehouden deelnemerslijst en 

worden gebruikt ten behoeve van het organiseren van de betreffende bijeenkomst als 

ook de evaluatie daarvan. Ook gebruikt AHA de gegevens om de deelnemer uit te 

nodigen voor toekomstige evenementen. Deze verwerkingen vinden plaats op grond 

van het gerechtvaardigd belang dat AHA hierbij heeft. 

Indien de deelnemer bij inschrijving toestemming heeft gegeven voor toezending van 

de nieuwsbrief, zal AHA de persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van haar 

nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk. 

 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Privacystatement van AHA, dat van 

overeenkomstige toepassing is. 

 

2. Organisatie 

 

AHA zal de bijeenkomst naar beste inzicht en vermogen organiseren en uitvoeren. 

Andere verplichtingen heeft AHA niet. AHA spant zich in voor de kwaliteit van de 

bijeenkomst maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie vrij is van 

onjuistheden of onvolledigheden. Het doel van de bijeenkomsten is het delen van 

kennis en het informeren - in algemene zin - van de deelnemer over een bepaald 

onderwerp. De tijdens de bijeenkomst verstrekte informatie kan niet worden opgevat 

als advisering.  

 

AHA kan de bijeenkomst op ieder moment en zonder opgaaf van redenen annuleren of 

verzetten naar een andere datum of locatie. AHA zal de deelnemers daarover zo 

spoedig mogelijk berichten.  

 

3. Deelname 

 

Tenzij anders aangegeven, is deelname aan de bijeenkomsten van AHA kosteloos. De 

inschrijving is pas na bevestiging door AHA definitief.  

 

AHA is gerechtigd de inschrijving voor een bijeenkomst op ieder moment te sluiten, 

bijvoorbeeld wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt. 

 

http://adelmeijerhoyng.nl/nl/privacy/privacystatement


 

 

4. Aansprakelijkheid 

 

AHA is niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade. In het bijzonder is AHA 

niet aansprakelijk voor schade geleden door onjuistheid en/of onvolledigheid van de 

verstrekte informatie. Mocht aansprakelijkheid van AHA toch in rechte worden 

vastgesteld dan is deze beperkt tot het bedrag dat de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van AHA in het betreffende geval uitkeert. 

 

5. Intellectuele eigendomsrechten 

 

AHA behoudt zich alle rechten voor die haar toekomen op grond van wettelijke 

bepalingen betreffende intellectueele eigendomsrechten. Deelname impliceert niet dat 

de deelnemer een licentie of ander recht verkrijgt op intelectuele eigendomsrechten 

van AHA. 

 


