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Art. 1

Definities

1. Speeddate evenement: een evenement georganiseerd door Aanbieder,
waarbij Afnemer(s), zoals nader gedefinieerd in artikel 1.2., samenkomen
volgens de voorwaarden gesteld in het evenement op de website.
2. Aanbieder: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
registratienummer ….. BTW-nummer …
3. 123Speeddate.nl: de website van 123Speeddate.
4. Afnemer: deelnemer aan een evenement van 123Speeddate.nl.
5. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals bepaald in dit document.
Art. 2

Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen
Aanbieder en Afnemer, voor zover van deze Voorwaarden door partijen niet
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Aanbieder is altijd bevoegd wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden.
Afnemer zal bij significante wijzigingen hiervan op de hoogte worden gebracht.
3. Voor zover Aanbieder bij de uitvoering van Speeddate evenement gebruik
maakt van een tussenpersoon en/of derde(n), gelden deze Voorwaarden
eveneens ten behoeve van die tussenpersoon en/of derde(n).
4. Overige bepalingen, zoals gesteld op de pagina Veelgestelde Vragen op
123Speeddate.nl, zijn ook van toepassing op de overeenkomst tussen
Afnemer en Aanbieder. Indien de bepalingen op de pagina Veelgestelde
Vragen op 123Speeddate.nl afwijken van deze Voorwaarden dan wegen de
bepalingen in deze Voorwaarden altijd zwaarder.
Art 3.

Overeenkomst

1. Bij het inschrijven voor een Speeddate evenement van 123Speeddate.nl
verklaart Afnemer kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en
Privacy Statement.
2. Een overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer komt tot stand op het
moment dat de Afnemer zich inschrijft, en betaling uitvoert, voor een
Speeddate evenement op 123Speeddate.nl naar keuze.
3. De op de website genoemde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
4. Het aangeboden Speeddate evenement, of evenementen, op
123Speeddate.nl bevat(ten) een zo specifiek mogelijke beschrijving van het
evenement, de locatie en het tijdstip. Indien er vanwege overmacht moet
worden afgeweken van locatie en tijdstip, dan is Aanbieder daartoe
gemachtigd.
5. Aanbieder is ten allen tijde bevoegd om zonder opgave van redenen niet
akkoord te gaan met een inschrijving van Afnemer. Indien Afnemer al betaling
heeft verricht voor Speeddate evenement zal Aanbieder na afwijziging voor
een tijdige restitutie van het betaalde bedrag.
6. Afnemer is ten allen tijde in bevoegd om uiterlijk 3 dagen (te weten 72 uur)
voor aanvang van Speeddate evenement deelname schriftelijk, dan wel per

telefoon, te annuleren. Indien voldaan aan deze voorwaarde zal Aanbieder na
annulering de Afnemer een coupon voor een alternatieve Speeddate
evenement doen toedoen.
7. Indien Afnemer na afloop van de annuleringstermijn, zoals benoemd in Art 3.6,
besluit deelname aan Speeddate evenement te annuleren is Aanbieder niet
verplicht om het betaalde bedrag te restitueren. Bij overmacht voor Afnemer
zal er tevens geen restitutie plaatsvinden, tenzij Aanbieder anders bepaalt.
8. Afnemer is verplicht voor het juist doorgeven van de juiste persoonsgegevens
aan Aanbieder. Indien Aanbieder constateert dat Afnemer bewust, dan wel
onbewust, onjuiste persoonsgegevens (te weten geslacht, leeftijd of iets
dergelijks) heeft opgegeven, is Aanbieder bevoegd de overeenkomst met
Afnemer te ontbinden zonder recht op restitutie.
9. Afnemer is verplicht in te schrijven voor een Speeddate evenement die past bij
de persoonlijke situatie van Afnemer. Aanbieder kan niet instaan voor
eventuele schade die ontstaat door een foutieve inschrijving van Afnemer(s).
10. De inschrijving voor Speeddate evenement is persoonsgebonden. Zonder
schriftelijke toestemming aan Aanbieder is deze niet overdraagbaar op een
andere persoon.
11. Afnemer ontvangt na inschrijving voor een Speeddate evenement van
123Speeddate.nl een bevestiging van inschrijving per e-mail.
Art. 4

Uitvoering

1. Aanbieder zal er ten allen tijde naar streven een Speeddate evenement door
te laten gaan. Hierbij hanteert Aanbieder een minimaal aantal van 30
Afnemer(s), waarbij een samenstelling van Afnemer(s) afhankelijk is van het
gekozen evenement. In principe is hierbij van toepassing dat elke Afnemer
een Speeddate evenement heeft met tenminste 15 Afnemer(s).
2. In het geval Aanbieder ertoe besluit een Speeddate evenement niet door te
laten gaan zal Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Aanbieder zal Afnemer enerzijds de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij een
ander Speeddate evenement of anderzijds tot restitutie van het inschrijfgeld
over te gaan.
Art. 5

Aansprakelijkheid

1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot de bepalingen in dit artikel.
2. Aanbieder draagt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor (materiële en
niet-materiële) schade geleden door Afnemer, tenzij vast wordt gesteld dat
hier opzet of grove nalatigheid door Aanbieder hieraan ten grondslag ligt.
3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie opgegeven door
Afnemer(s) en het gevolgschade daarvan gedurende Speeddate evenement.
Art. 6

Gedragscode

1. Afnemer zal zich ten allen tijde op een redelijke en verantwoordelijke manier
gedragen gedurende Speeddate evenement. Indien Aanbieder van mening is
dat Afnemer afwijkt van redelijk gedrag, is Aanbieder bevoegd om Afnemer
tijdens het Speeddate evenement tussentijds uit te sluiten.

2. Indien Afnemer zich onjuist bejegend voelt door onredelijk gedrag van een
andere Afnemer, dan zal Aanbieder hier gepaste maatregelen voor nemen.
Art. 7

Persoonsgegevens

1. Aanbieder behandelt alle verstrekte persoonsgegevens in overeenkomst met
de Privacy Policy verstrekt op 123Speeddate.nl.
2. Afnemer geeft Aanbieder toestemming om voornaam, naam en e-mail adres
te delen met zijn of haar matches.
3. Aanbieder zal op verzoek van Afnemer de persoonsgegevens uit haar
database verwijderen. Op verzoek verstrekt Aanbieder een overzicht van de
gegevens van Afnemer welke bij Aanbieder bekend zijn.
Art. 8

Overmacht

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
deelnemer indien Aanbieder daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet aan Aanbieder te wijten is of waar Aanbieder geen
invloed op kan uitoefenen.
2. Indien een Speeddate evenement niet voldoet aan het minimaal aantal
Afnemer(s), is Aanbieder gemachtigd het evenement te annuleren en zal
Aanbieder het inschrijfbedrag tijdig restitueren.

