ALGEMENE VOORWAARDEN
CKC Seminars gevestigd te Eindhoven
Artikel 1

Definities

CKC Seminars:

CKC Seminars BV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Geldropseweg 304. CKC Seminars is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17080331.

Bijeenkomst:

Alle door CKC Seminars georganiseerde bijeenkomsten, waaronder in ieder geval worden verstaan: congressen,
seminars met expositie, cursussen, events en conferenties

Wederpartij:

De rechtspersoon die met CKC Seminars een dienstverleningsovereenkomst sluit. Tevens de natuurlijke persoon die
als deelnemer of sponsor voor één van de bijeenkomsten is aangemeld.

Opdracht:

De tussen CKC Seminars en de (op verzoek van) wederpartij overeengekomen samenwerking om een bijeenkomst te
organiseren.

Artikel 2

Algemene bepalingen / Toepasselijkheid

1.

Op alle door en/of aan CKC Seminars gedane offertes, alle met CKC Seminars gesloten overeenkomsten, alle andere
verbintenissen en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle uit verbintenissen met CKC Seminars voortvloeiende geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van
de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

3.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen
en/of aanvullingen zullen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan wederpartij.

4.

Op alle door en/of aan CKC Seminars gedane offertes, alle met CKC Seminars gesloten overeenkomsten,
aanmeldingen en alle andere verbintenissen zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

5.

De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

6.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden komen uitsluitend tot stand voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen
CKC Seminars en wederpartij zijn overeengekomen.

7.

In het geval dat één of meer bepalingen in de verbintenissen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
van deze Algemene Voorwaarden afwijken dan gaan de bepalingen in de verbintenissen voor.

8.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

Artikel 3

Aanbiedingen / totstandkoming van de overeenkomst

1.

Alle door CKC Seminars gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven en dienen met de
Algemene Voorwaarde als één geheel te worden opgevat.

2.

Acceptatie van (online-)aanmelding geschiedt door schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging. Door middel van
een online inschrijving via de website van CKC Seminars, verklaart de wederpartij zich akkoord met deze Algemene
Voorwaarden en deelnemingsvoorwaarden zoals gecommuniceerd.

3.

Door acceptatie bevestigt de deelnemer en/of wederpartij dat deze de daaruit voortvloeiende (betalings- of
andersoortige) verplichtingen accepteert en derhalve gehouden is de verplichtingen na te komen behoudens in geval
van een situatie zoals omschreven in dit artikel. Het al dan niet ontvangen hebben van een aanmeldingsbevestiging laat
de verplichtingen zoals aangegeven in dit artikel onverlet.

4.

Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van deelname als deelnemer en/of wederpartij worden ontleend. CKC
Seminars kan in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen, alsmede diensten aangaande het
deelnamepakket gedeeltelijk of niet na komen, zonder dat de deelnemer en/of wederpartij aanspraak kan maken op
vergoeding van schade.

5.

Gedane aanbiedingen bieden geen garantie voor de toekomst.

6.

Een overeenkomst komt niet tot stand indien de aanvaarding afwijkt van de aanbieding.

7.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling
van CKC Seminars, de overeenkomst te beëindigen.

8.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de brochure en/of op de website aangegeven
volgorde en/of inhoud van het programma, of om andere sprekers in te zetten.
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Artikel 4

Prijzen

1.

De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

2.

CKC Seminars heeft het recht de prijzen tussentijds te wijzigen en zal de wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen
van eventuele (voorgenomen) prijswijzigingen.

3.

Tenzij op de brochure en/of website anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief koffie, thee en – in voorkomende
gevallen – aperitief en lunches. Bij deze prijs is tevens inbegrepen het eventuele cursusmateriaal, dat de
deelnemer/cursist tijdens de bijeenkomst zal worden uitgereikt.

Artikel 5

Facturering en betaling

1.

Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door wederpartij opgegeven, (zakelijke)
emailadres. Het opgeven van het emailadres (of het factuuradres) van de crediteurenadministratie van de wederpartij,
laat de eigen betalingsverplichting jegens CKC Seminars onverlet.

2.

Indien de wederpartij ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste
tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers
ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

3.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder
verrekening van korting.

4.

Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de wederpartij de toegang tot de bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het
verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan of wordt gestaafd middels het overleggen van een bewijs van
betaling.

5.

Bij niet-tijdige betaling stuurt CKC Seminars de wederpartij een betalingsherinnering en vervolgens een
ingebrekestelling. Hiervoor kan CKC Seminars administratiekosten in rekening brengen van € 50,Tevens kan CKC Seminars de wederpartij een rente van 1% per maand over het gehele factuurbedrag in rekening
brengen..

6.

Indien wederpartij , ondanks de hierboven genoemde sommaties, niet is overgegaan tot betaling, ziet CKC Seminars
zich genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een Incassobureau. Op grond van de Wet Incassokosten wordt
voor particulieren de volgende staffel gehanteerd:
WIK Staffel:
Over de eerste
Over de volgende
Over de volgende
Over de volgende
Over het meerdere

Hoofdsom (ex. Rente)
€ 2.500,€ 2.500,€ 5.000,€ 190.000,-

Percentage:
15% (Minimaal € 40,-)
10%
5%
1%
0,5% met een maximum van € 6.775,-

7.

De volledige aan incassering verbonden kosten, zoals porti, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de
volledige proceskosten en kosten van (buiten) gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een
gerechtelijke instantie toegewezen kosten, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,= exclusief BTW.

8.

Onverminderd het bovenstaande is CKC Seminars in geval van niet of niet-tijdige betaling danwel niet of nietbehoorlijke nakoming van enige op de wederpartij rustende verplichting, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en
verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van
CKC Seminars op schadevergoeding.

9.

CKC Seminars is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor de betaling van de
wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij daaraan niet voldoet, is CKC Seminars gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd het
recht van CKC Seminars op schadevergoeding.

Artikel 6

Intellectueel Eigendom

1.

Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende de door CKC Seminars aan de wederpartij verstrekte
gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, blijven bij CKC Seminars c.q berusten bij de auteurs en/of
sprekers. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via CKC Seminars aan de wederpartij verstrekte
informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CKC Seminars.

2.

De wederpartij is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte diensten en/of werken in enigerlei vorm aan derden
beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij CKC Seminars hiervoor
schriftelijk haar toestemming heeft verleend. CKC Seminars kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

3.

Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is CKC Seminars gerechtigd de overeenkomst schriftelijk,
in en buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien derden CKC Seminars ter zake van schending van
intellectuele (eigendoms)rechten of vergelijkbare rechten aansprakelijk stellen. Van haar recht tot ontbinding van de
overeenkomst zal CKC Seminars geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de wederpartij.

4.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de brochure en/of op de website aangegeven
volgorde en/of inhoud van het programma, of om andere sprekers in te zetten.
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Artikel 7

Aansprakelijkheid

1.

Behoudens het in de wet bepaalde, is CKC Seminars niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is door en/of
tijdens het gebruik van door en/of namens CKC Seminars geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is
ontstaan door toedoen van door CKC Seminars bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede
schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door CKC Seminars geleverde zaken aan de daaraan gestelde
eisen danwel welke het gevolg is van gebreken in de levering door CKC Seminars.

2.

CKC Seminars is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade ten gevolge van redactionele en/of
inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens CKC Seminars geleverde zaken en/of
diensten.

3.

In geen geval is CKC Seminars aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van
het niet of niet naar behoren geven van de bijeenkomst, het verlenen van andere diensten of enigerlei andere
gevolgschade.

4.

Wederpartij dient CKC Seminars te vrijwaren voor aanspraken van derden op schadevergoeding als bedoeld in de
eerste drie leden van dit artikel.

Artikel 8

Verandering van datum en/of lokatie / annulering

1.

Indien de wederpartij verhinderd is, kan de deelnemer/cursist in zijn/haar plaats een collega deel laten nemen, mits
deze in het bezit is van de inschrijving behorende aan de deelnemer/cursist

2.

Tenzij op de website en/of brochure anders is vermeld, geldt voor annulering door de deelnemer/cursist de navolgende
regeling. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de deelnemer/cursist worden ingetrokken dan wel gewijzigd. CKC
Seminars kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen indien deze per aangetekend schrijven of per
email geschiedt, onder voorwaarden dat de betrokken deelnemer/cursist een annuleringsvergoeding voldoet.
Deze vergoeding bedraagt, tenminste:
 € 50,- bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.
 100% van het inschrijfgeld, bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het
congres/de cursus.
 € 50,- bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus
ingeval van gratis deelname.
a. In geval van overmacht heeft CKC Seminars het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat
CKC Seminars tot enige schadevergoeding gehouden is.
b. Onder overmacht* worden mede begrepen alle omstandigheden waarop CKC Seminars redelijkerwijs geen invloed
kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet,
waardoor het houden van een bijeenkomst geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als
overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te
geven aan de bijeenkomst of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en CKC Seminars er niet in geslaagd
is voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.
c. Door de wederpartij eventueel vooruitbetaalde cursus-/congresgelden zullen door CKC Seminars in het geval
genoemd onder sub a worden teruggestort.
d. Nadat de overmachtsituatie* als bedoeld in dit artikel twee maanden heeft geduurd, of als bij de aanvang daarvan al
te voorzien is dat de overmachtsituatie meer dan twee maanden zal duren, is CKC Seminars en/of de wederpartij
gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke dan wel elektronische mededeling zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op CKC Seminars of wederpartij enige verplichting tot
schadevergoeding rust.

3.

CKC Seminars behoudt zich te allen tijde het recht voor, wegens bijzondere omstandigheden en overmacht*, de data
en/of lokatie voor de bijeenkomst te wijzigen ofwel de bijeenkomst geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die
gevallen de wederpartij aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.

4.

CKC Seminars behoudt zich het recht om voor deelnemers/cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale
verloop van de bijeenkomst belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige
deelnemers/cursisten, van verdere deelneming aan de bijeenkomst uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot
betaling van de bijeenkomst onverlet.

Artikel 9

Bijzondere bepalingen exposanten/sponsoren

1.

Door middel van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, ingezonden aan CKC Seminars, verklaart de wederpartij
(hierna te noemen exposant/sponsor) zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming aan de desbetreffende
bijeenkomst (hierna te noemen seminar met expositie) vervat in de Algemene Voorwaarden en de
‘Deelnemingsvoorwaarden’ zoals geformuleerd op het inschrijfformulier.

2.

Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van deelname als exposant/sponsor worden ontleend. CKC Seminars
kan in bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte vaststellen dan waarvoor is
ingeschreven, tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten, dan wel reeds verleende vaststelling intrekken
alsmede diensten aangaande het sponsorpakket gedeeltelijk of niet na te komen, zonder dat de exposant/sponsor
aanspraak kan maken op vergoeding van schade.

3.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (zoals overmacht als
genoemd in artikel 8) de data en/of lokatie voor het seminar met expositie te wijzigen ofwel het seminar met expositie
geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de exposant/sponsor aanspraak kan doen gelden op
vergoeding van enigerlei schade.
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Bij annulering door CKC Seminars geldt (tenzij anders in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ alsmede op het
inschrijfformulier is vermeld) een restitutie van reeds verrichte betalingen door de exposant/sponsor, onder inhouding
van de door CKC Seminars tot dan toe gemaakte kosten.
4.

Tenzij anders in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ alsmede op het inschrijfformulier vermeld is, geldt voor annulering door
de exposant/sponsor de navolgende regeling.
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant/sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. CKC Seminars kan
een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen indien deze per aangetekend schrijven geschiedt, onder
voorwaarden dat de betrokken exposant/sponsor een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt:

10% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering tot 4 maanden voor de datum van plaatsvinden c.q.
aanvang van het seminar met expositie;

100% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering minder dan 4 maanden voor de datum van
plaatsvinden c.q. aanvang van het seminar met expositie.
Een gedeeltelijke annulering binnen het sponsorpakket c.q. een wijziging van sponsorpakket (downgrade) valt
eveneens onder bovenstaande annuleringsvergoeding.

5.

Tenzij anders bepaald in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’, dient de betaling van het sponsorpakket te geschieden in twee
gelijke termijnen, te weten:

120 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het seminar met expositie: binnen 14 dagen na datering van
de eerste deelfactuur;

uiterlijk 30 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het seminar met expositie: binnen 14 dagen na
datering van de tweede deelfactuur.
In geval dat de tweede deelfactuur is gedateerd minder dan 30 dagen vóór de eerste opbouwdag van het seminar met
expositie dient de verschuldigde standhuur PER OMGAANDE te worden voldaan.

6.

Indien de exposant/sponsor niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is CKC Seminars gerechtigd niet tot
vaststelling van standruimte over te gaan dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter
beschikking te stellen, alsmede diensten aangaande het sponsorpakket gedeeltelijk of niet na te komen, onverminderd
de aanspraak van CKC Seminars op volledige vergoeding van deze bedragen.

7.

CKC Seminars is gerechtigd de invordering van de door de exposant/sponsor verschuldigde bedragen uit handen te
geven, waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de exposant/sponsor,
vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.

8.

Goederen bevinden zich in de betreffende accommodatie of het bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de
exposant/sponsor. CKC Seminars belast zich niet met het verzekeren daarvan. CKC Seminars is niet aansprakelijk
voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het
deelnemen aan het seminar met expositie. Evenmin is CKC Seminars aansprakelijk voor schade van derden,
veroorzaakt door het gebruik van de stand door de exposant/ sponsor of zijn personeel. De exposant/sponsor vrijwaart
CKC Seminars voor vorderingen van derden uit deze hoofde.

9.

De exposant/sponsor is aansprakelijk en dient verplicht verzekerd te zijn voor alle schade, die door toedoen of
nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of
personen werkzaam bij of in opdracht van CKC Seminars wordt veroorzaakt. De exposant/sponsor vrijwaart CKC
Seminars voor alle aanspraken die anderen terzake zouden kunnen doen gelden.

10.

CKC Seminars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt in vermelding c.q. profilering op welke
wijze ook aangaande de desbetreffende exposant/sponsor en niet voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan
de exposant/sponsor of derden veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het seminar met expositie.

11.

Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende de door CKC Seminars aan exposant/sponsor
verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, blijven bij CKC Seminars c.q. auteurs berusten.
Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via CKC Seminars aan exposant/sponsor verstrekte informatie is
niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CKC Seminars.

12.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor om af te wijken van de van tevoren aangegeven titel, indeling, volgorde
en/of inhoud van het programma en de expositie.

13.

CKC Seminars behoudt zich het recht voor exposanten/sponsoren die door hun gedrag of anderszins het normale
verloop van het seminar met expositie belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige
exposanten/sponsoren alsmede deelnemers en sprekers, van verdere deelneming aan het seminar met expositie uit te
sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige sponsorgeld onverlet.

14.

CKC Seminars zal zich maximaal inspannen voor de deelnemerswerving van het seminar met expositie, maar is niet
aansprakelijk voor welke schade ook in geval van een tegenvallend aantal bezoekers. In de sponsorinformatie staat
een referentie- en begroot aantal, dit is geen garantie-aantal.

15.

In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist
CKC Seminars als organisator van de bijeenkomst.

Artikel 10

Beëindiging

1.

CKC Seminars en wederpartij hebben, onverminderd het recht tot schadevergoeding en onverminderd de haar
overigens toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht
de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving
aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst met de wederpartij op te schorten in het geval van:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd dan wel de wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt;
(voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van de wederpartij wordt verleend;
een regeling met de schuldeisers van de wederpartij wordt getroffen;
de wederpartij de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest;
de wederpartij overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen
liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap;
g. een besluit tot ontbinding van de wederpartij als rechtspersoon is genomen;
h. de wederpartij enige uit kracht van de wet of de overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel
nakomt, dan wel in strijd handelt met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden;
i. er sprake is van overmacht zoals is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Privacy Statement
CKC Seminars respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites. De gegevens die de wederpartij op de
website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden opgenomen in een database
en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden c.q. vergroting van het klantenbestand.
Bij aanmelding voor bijeenkomsten of nieuwsbrieven dient de wederpartij de gegevens betreffende haar organisatie,
persoon en eventuele voorkeuren in te geven. Deze gegevens kunnen gebruikt worden (indien nodig) voor
factureringen en het op de hoogte houden van wijzigingen betreffende de bijeenkomst.
CKC Seminars gebruikt de gegevens om in de toekomst te informeren over relevante aanverwante producten en
diensten. Mocht wederpartij hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit aan ons kenbaar worden gemaakt via email.
CKC Seminars werkt op haar bijeenkomsten samen met participanten. Gegevens worden uitsluitend gedeeld met
participanten die direct betrokken zijn bij de organisatie van het te bezoeken event. Emailadressen worden nimmer
door CKC Seminars verstrekt aan derden. CKC Seminars zal deelnemersgegevens nimmer doorverkopen aan
derden.
Op de website(s) van CKC Seminars bevinden zich links naar websites van participanten. Deze links zijn door CKC
Seminars gecontroleerd op correcte werking maar CKC Seminars draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de
gegevens die op de door wederpartij bezochte websites staan. Lees daarvoor het privacy statement van de
desbetreffende website.

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel
de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke
aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins
te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een
geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u
die via email aan ons melden.
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