EMERCE VOORWAARDEN BEZOEKERS EVENTS
FOR ENGLISH SCROLL DOWN - VERSIE 22 APRIL 2015

Deze Voorwaarden bezoekers events zijn van toepassing bij bezoek aan
een Evenement, (mede) georganiseerd door Emerce B.V..

1.

DEFINITIES

1.1	De in deze Voorwaarden bezoek events gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij
daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud
en omgekeerd voor zover de tekst zulksvereist.
a. 	Voorwaarden bezoek events: deze Voorwaarden bezoek events gelden voor deelname aan het Evenement.
b.	Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die zich door middel van een Registratieformulier als Bezoeker voor het
Evenement heeft aangemeld en met wie de Organisatoren een Deelnemingsovereenkomst hebben gesloten.
c.	Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatoren op grond waarvan de
Bezoeker gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement.
d.	Emerce: Emerce B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Willem Fenengastraat 4B, 1096 BN, geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 32149513.
e. 	Evenement: het (mede) door Emerce georganiseerde evenement, waarvan naam, datum en locatie vermeld
staan op de deelnemingsovereenkomst.
f. 	Inschrijver: iedere natuurlijke persoon die zich door middel van een Registratieformulier als deelnemer aan het
Evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door de Organisatoren.
g.	Inschrijvingsgeld: het bedrag dat de Inschrijver aan de Organisatoren verschuldigd is voor zijn registratie voor
het Evenement.
h.	Locatie: de door de Organisatoren aangewezen locatie van het evenement.
i.	Organisatoren: Emerce, al dan niet in samenwerking met één of meernatuurlijke of rechtspersonen.
j.	Registratieformulier: formulier middels welke een potentiële deelnemer zich aanmeldt als Bezoeker aan het
Evenement.
k.	Toegangsbewijs: het door de Organisatoren aan de Bezoeker verstrekte, persoonsgebonden toegangsbewijs
dat de Bezoeker toegang verschaft tot het Evenement.

2.

REGISTRATIE

2.1 	Een persoon die wil deelnemen aan het Evenement, dient zich voor het Evenement in te schrijven. Het inschrijven
voor deelname aan het Evenement dient te geschieden middels het Registratieformulier. Dit Registratieformulier
dient volledig ingevuld en ondertekend door de te zijn ontvangen.
2.2	Met invulling van het Registratieformulier verplicht de Bezoeker zich tot betaling van het Inschrijvingsgeld. Het
Toegangsbewijs van de Bezoeker wordt pas na ontvangst van het Inschrijvingsgeld door de Organisatoren
geactiveerd. Het Inschrijvingsgeld dient voor het Evenement voldaan te zijn.
2.3.	Voorwaardelijke registraties zijn niet mogelijk, tenzij de Organisatoren hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming geven.
2.4 	De Inschrijver garandeert de Organisatoren de juistheid van de op het Registratieformulier verstrekte gegevens
en de bevoegdheid van de (vertegenwoordiger van) Bezoeker tot aangaan van de Deelnemingsovereenkomst.
Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegd aangaan van de Deelnemingsovereenkomst zijn voor rekening en
risico van de Inschrijver.
2.5	De Organisatoren nemen de door hen verkregen gegevens van Inschrijvers op in een daartoe aangehouden
administratie. Door registratie geeft de Inschrijver toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door
hem verstrekte gegevens.
2.6 	Registraties welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd,kunnen op een wachtlijst worden
geplaatst. Over deze registraties wordt vóór de opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist
ten aanzien van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen plaatsen.
2.7 	Bij afwijzing van de registratie door de Organisatoren zullen eventuele (voorschot)betalingen, inclusief het
Inschrijvingsgeld, worden gerestitueerd.

2.8 	De Inschrijver die tegen betaling een toegangsbewijs aanschaft en op het moment van het invullen van het
Registratieformulier nog geen lid is van Emerce ontvangt een jaar lang gratis Emerce magazine. Na een jaar wordt
dit abonnement automatisch omgezet naar een lidmaatschap van Emerce, tenzij de Inschrijver hier bezwaar tegen
maakt.
2.9 	De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de registratie door de Organisatoren,
waarna de Inschrijver Bezoeker wordt. De acceptatie, zijnde de Deelnemingsovereenkomst, wordt per e-mail aan
de Bezoeker verstuurd naar het door hem op het Registratieformulier opgegeven adres.
2.10 	Indien de Inschrijver en/of Bezoeker klachten heeft over de dienstverlening door de Organisatoren, dient hij dit
onverwijld en per e-mail mee te delen aan de Organisatoren, zodat zij zo nodig en zo mogelijk de klacht kunnen
verhelpen.

3.

ANNULERING

3.1 	Een ingediend Registratieformulier c.q. een Deelnemingsovereenkomst kan niet eenzijdig door de Inschrijver c.q.
de Bezoeker worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door de Organisatoren.
Indien de Inschrijver c.q. de Bezoeker een registratie c.q. een Deelnemingsovereenkomst wenst te annuleren of te
wijzigen, zal een daartoe strekkend verzoek per e-mail aan de Organisatoren dienen te worden gedaan.
De Organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of wijziging van de Deelnemingsovereenkomst inwilligen
onder de voorwaarde dat door de Inschrijver in ieder geval de navolgende annuleringsvergoeding wordt voldaan:
- bij annulering tot 4 weken voor het Evenement: 25% van de Deelnamekosten;
- bij annulering van 4 tot 2 weken voor het Evenement: 50% van de Deelnamekosten;
- bij annulering binnen 2 weken voor het Evenement: 100% van de Deelnamekosten.
	NB: Fee of administratiekosten voor het registratiesysteem worden niet gerestitueerd.
3.2 	Indien de Bezoeker niet kan deelnemen aan het Evenement is het hem toegestaan zich kosteloos te laten
vervangen door een collega, mits de Bezoeker hierover contact opneemt met de Organisatoren en goedkeuring
voor de vervanging verkrijgt van de Organisatoren.

4.

TOEGANG EN VERBLIJF EVENEMENT

4.1 	De Bezoeker is gehouden het Toegangsbewijs gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste
verzoek aan de Organisatoren, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.
4.2 	De Organisatoren dan wel door hen ingeschakelde derden kunnen de Bezoeker verzoeken het Toegangsbewijs
gedurende het Evenement te scannen om informatie (bedrijfsnaam, persoonsnaam, e-mail en functie) te
verzamelen ten behoeve van sponsoren. Indien de Bezoeker hier bezwaar tegen heeft, heeft de Bezoeker het
recht het scannen van het Toegangsbewijs te weigeren. Door medewerking te verlenen aan het scannen verleent
de Bezoeker toestemming voor eenmalige benadering in de periode van drie maanden na het evenement door de
sponsor van de betreffende sessie.
4.3 	Gedurende zijn verblijf in de Locatie dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende
normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen
conform de door de Organisatoren gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De
Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatoren
(waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
4.4 	De Organisatoren zijn gerechtigd, zonder opgave van redenen, een Bezoeker detoegang tot de Locatie te weigeren
of van de Locatie te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige
lid van dit artikel dan wel indien de Organisatoren dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en
orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het Inschrijvingsgeld.

5.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1	De Organisatoren zijn rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement. De
Organisatoren kunnen het Bezoekers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze
gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.
5.2 	De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het door de Organisatoren geproduceerde promotiemateriaal te
verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatoren toebehorende
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rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en
handelsnaamrechten.
5.3 	De Organisatoren zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het Evenement en de aldaar aanwezige personen
voor marketingdoeleinden van de Organisatoren. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te
gedogen. De Organisatoren noch de eventuele derde aan wie de Organisatoren toestemming hebben gegeven voor een
dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd.

6.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 	Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. De
Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Bezoeker, tenzij sprake
is van opzet dan wel grove schuld van de Organisatoren.
6.2	De aansprakelijkheid van de Organisatoren wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
a.	schade ten gevolge van wijzigingen in alle door de Organisatoren, dan wel door derden, gedane aanbiedingen,
(programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien
van het Evenement;
b.	schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatoren ingeschakelde
derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;
c.	schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde
functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde,
veiligheid en fatsoen;
d.	schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar de
Locatie meegebrachte goederen;
e.	(gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangst- en slottijden van het Evenement;
f.	schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers van het Evenement;
g.	schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige
hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatoren houder,
(erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatoren staat;
h.	gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker.
6.3	De Bezoeker is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die
door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn
goederen wordt veroorzaakt.
6.4 	De Bezoeker vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten
tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.
6.5 	De Organisatoren onthouden zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij zijn,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Bezoekers onderling of geschillen tussen Bezoekers
en bezoekers.
6.6 	Elke aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatoren wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking
de aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot de hoogte van het door de Bezoeker op grond van diens
registratie verschuldigde Inschrijvingsgeld.

7.

OVERMACHT

7.1	De Organisatoren zijn nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge
van overmacht aan de zijde van de Organisatoren. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de
Organisatoren onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
tussen de Organisatoren en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst
tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog,
oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, en andere ernstige storingen bij de Organisatoren en/of op de Locatie, weersomstandigheden en om welke
reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het
feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang
kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.
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8.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN BEZOEK EVENTS

8.1 	Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden bezoek events nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Voorwaarden bezoek events onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen
de Organisatoren een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.2 	Van de Voorwaarden bezoek events kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door de
Organisatoren is ondertekend.
8.3 	De Organisatoren behouden zich het recht voor de Voorwaarden bezoek events tussentijds te wijzigen. De in
werking getreden Voorwaarden bezoek events vervangen alle voorgaande Voorwaarden bezoek events, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de Organisatoren.

9.

GESCHILLEN

9.1	In alle gevallen waarin de Voorwaarden bezoek events niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslissen de
Organisatoren.
9.2 	Op de Voorwaarden bezoek events en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisatoren enerzijds en de
Bezoeker en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3 	In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Voorwaarden bezoek events of uit daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg
te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

EMERCE VISITOR TERMS EVENTS

VERSION APRIL 22, 2015

These Terms and Conditions for Visitor Events apply to visits to an Event
(co-)organised by Emerce B.V..

1.

DEFINITIONS

1.1	The terms used in these Terms and Conditions for visitor events will have the following meaning, unless other written
agreements have been made in this regard. Terms in the singular also include the plural and vice versa insofar as
the text so requires.
a.	Terms and Conditions for visitor events: these Terms and Conditions for visitor events apply to participation in
the Event.
b.	Visitor: every natural person who has registered as a Visitor to the Event by means of a Registration Form and
with whom the Organisers have drawn up a Participation Agreement.
c.	Participation Agreement: agreement between the Visitor and the Organisers on the basis of which the Visitor is
authorised as such to participate in the Event.
d.	Emerce: Emerce B.V., having its registered offices in Amsterdam, Willem Fenengastraat 4B, 1096 BN, registered
with the Chamber of Commerce under number 32149513.
e.	Event: the event that is (co-)organised by Emerce, of which the name, date and location are stated on the
participation agreement.
f.	Registrant: every natural person who has registered as participant in the Event by means of a Registration
Form, regardless of whether this registration has been accepted by the Organisers.
g.	Entry fee: the amount that the Registrant must pay the Organisers for his/her registration for the Event.
h.	Location: the location designated for the event by the Organisers.
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i.	Organisers: Emerce, whether or not in cooperation with one or more natural or legal persons.
j.	Registration form: form with which a potential participant can register as a Visitor to the Event.
k.	Admission ticket: the personal admission ticket issued by the Organiser to the Visitor that grants the Visitor
access to the Event.

2.

REGISTRATION

2.1.	A person who wishes to participate in the Event must register before said Event. Registration for participation in the
Event must be done by means of the Registration Form. This Registration Form must be returned fully completed
and signed by the Registrant.
2.2.	By filling out the Registration Form, the Visitor undertakes to pay the Entry Fee. The Visitor’s Admission Ticket will
only be activated once the Organisers have received the Entry Fee. The Entry Fee must be paid before the Event.
2.3.	Conditional registrations are not possible, unless the Organisers have given express and written permission for this.
2.4.	The Registrant guarantees the Organisers that the information provided on the Registration Form is correct and
that the (representative of the) Registrant is authorised to enter into the Participation Agreement. Any incorrect
information or unauthorised entry into the Participation Agreement are at the expense and risk of the Registrant.
2.5.	The Organisers will record the information provided by Registrants in a designated administration. By registering,
the Registrant grants permission to use and store the data he/she has provided.
2.6.	Registrations that cannot be immediately accepted due to lack of space can be placed on a waiting list. Decisions
regarding these registrations will be taken before the opening of the Event. This same method will be employed
regarding decisions about allocations of freed up spots due to subsequent cancellations.
2.7. 	Should the registration not be accepted by the Organisers, any (advance) payments, including the Entry Fee, will
be refunded.
2.8. 	The Registrant who purchases an Admission Ticket against payment and is not yet a member of Emerce at the
moment that he/she fills out the Registration Form will receive a free Emerce magazine for a period of one year. After
one year, this subscription is automatically converted into a membership of Emerce, unless the Registrant objects.
2.9.	The Participation Agreement comes about solely through acceptance of the registration by the Organisers, after
which the Registrant becomes a Visitor. The acceptance, being the Participation Agreement, is sent to the Visitor
by email at the address provided by him/her on the Registration Form.
2.10.	Should the Registrant and/or Visitor have complaints about the service provided by the Organisers, he/she
must promptly inform the Organisers of this by email, so that they may resolve the complaint if necessary
and if possible.

3.

CANCELLATION

3.1. 	A submitted Registration Form and/or Participation Agreement cannot be unilaterally withdrawn or changed by the
Registrant and/or the Visitor, regardless of whether it has already been accepted by the Organisers. If the Registrant
and/or the Visitor wishes to cancel or change a registration and/or Participation Agreement, a request therefore
must be sent by email to the Organisers. The Organisers can grant a request for cancellation or change to the
Participation Agreement on condition that at least the following cancellation fee is paid:
-	in the event of cancellation up to 4 weeks before the Event: 25% of the Participation costs;
-	in the event of cancellation from 4 to 2 weeks before the Event; 50% of the Participation costs;
-	in the event of cancellation within 2 weeks before the Event; 100% of the Participation costs.
Please note: Fee or administration costs for the registration system will not be reimbursed.
3.2. 	If the Visitor cannot take part in the Event, a colleague is allowed to replace him/her at no added cost, provided
that the Visitor contacts the Organisers and obtains their approval for the replacement.

4.

ADMISSION AND ACCOMMODATION EVENT

4.1.	The Visitor is obliged to keep the Admission Ticket on his/her person during the entire Event and to present it at the
request of the Organisers or third parties engaged by the Organisers.
4.2.	The Organisers or any third parties engaged by them can request that the Visitor scan the Admission ticket during
the event in order to collect information (company name, personal name, email and position) on behalf of sponsors.
Should the Visitor object to this, the Visitor has the right to refuse the scanning of the Admission ticket.
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By cooperating with the scan, the Visitor consents to being approached by the sponsor of the relevant session
once during a period of three months following the event.
4.3.	During his/her stay at the Location, the Visitor must behave in accordance with the applicable standards regarding
public order, common decency and courtesy. Furthermore, the Visitor is required to behave in accordance with
house rules applied by the Organisers regarding the relevant Event. In this regard, the Visitor is also required to
follow the directions and instructions of the Organisers’ officers recognisable as such (including but not limited
to attendants).
4.4	The Organisers are entitled to deny the Visitor admission to the Location, without reason given, if the Visitor does
not behave in accordance with the provisions in the previous paragraph of this article or if the Organisers deem this
otherwise necessary in order to maintain peace and order during the Event. In that case, the Visitor is not entitled
to reimbursement of the Entry Fee.

5.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1.	The Organisers are holders of the intellectual property rights related to the Event. The Organisers can give the
Visitors and other third parties written consent to use these intellectual property rights in the manner specified by
the Organisers.
5.2.	The Visitor is not authorised to reproduce (parts of) the promotion material produced by the Organisers or to infringe
in any other way on the intellectual property rights of the Organisers, including but not limited to brand rights,
copyrights and trade name rights.
5.3.	The Organisers are authorised to take photographs and/or film recordings of the Event and the persons in
attendance for the Organisers’ marketing purposes. Relevant parties must tolerate the publication of the
recordings. Neither the Organisers nor any third parties to whom the Organisers have granted permission for
such a publication and/or reproduction are liable to compensate the Visitor for this.

6.

RISK AND LIABILITY

6.1.	Entry to the Location and attendance of the Event are at the Visitor’s own risk. The Organisers are not liable for
any damage suffered directly or indirectly by the Visitor, unless this results from intent or gross negligence by the
Organisers.
6.2.	The liability of the Organisers is in any case ruled out for:
a.	damage as a result of changes by the Organisers or third parties to all offers, (programme) announcements,
notifications and otherwise obtained information and price quotations regarding the Event;
b.	damage as a result of actions by third parties, including those third parties engaged by the Organisers, such as
suppliers, and those persons engaged by these third parties;
	c.	damage as a result of the Visitor not following the instructions issued by officers engaged by the Organisers and
not complying with the general standards of public order, safety and courtesy;
d.	damage as a result of loss, damage or theft of the belongings of the Visitor and goods brought to the Location;
e.	(consequential) damage as a result of unforeseen changes to the opening and closing times of the Event;
f.	damage by any means caused by other Visitors of the Event;
g.	direct or indirect damage to anyone or anything as a direct or indirect result of any defect or any capacity or
circumstance to, in or of any movable or immovable property of which the Organisers are holder, (leaseholder)
or lessee, renter or owner or that is in any other way at the disposal of the Organisers;
h. (consequential) damage and indirect (business) damage on the part of the Visitor.
6.3. 	The Visitor is liable for and must adequately insure him/herself against all damages of any nature that are caused
by actions by or negligence of the Visitor, as well as for damage that occurs to his/her goods in any way.
6.4. 	The Visitor indemnifies the Organisers against all claims that others might assert against the Organisers in relation
to his actions or negligence.
6.5.	The Organisers shall refrain from any intervention regarding disputes among Visitors or disputes between Visitors
and visitors.
6.6	Any liability on the part of the Organisers is limited to the amount that is paid under the Organisers’ relevant liability
insurance, it being understood that in the event of lack of coverage, the Organisers’ liability is limited to the amount
of the Visitor’s Entry Fee based on his/her registration.
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7.

FORCE MAJEURE

7.1. 	Under no circumstance are the Organisers liable for damages suffered by the Visitor as a result of an event of force
majeure on the part of the Organisers. An event of force majeure shall include every circumstance independent of
the Organisers’ intentions - even if this could already have been anticipated at the time the agreement was entered
into by the Organisers and the Visitor – which may temporarily or permanently prevent fulfilment of the agreement
and, insofar as not already included, war, military violence, civil war, insurrection, riots, terrorism and terrorist
threats, police and/or fire department action, strikes, transportation problems, fire, and other serious disruptions
for the Organisers and/or at the Location, weather conditions and disruptions to public transportation for any given
reason as well as the circumstance in which an Event cannot take place due to the fact that the necessary permits
for the Event have not been granted or have been revoked, or the Event must be cancelled pursuant to the order of
the competent authority.

8.

APPLICABILITY OF CONDITIONS OF VISITOR EVENTS

8.1. 	If and insofar as any provision of the Terms and Conditions for visitor events is rendered null and void, the other provisions
of the Terms and Conditions for visitor events will remain intact. In that case, the Organisers will draw up a new
provision to replace the null and void provision which will be formulated as closely as possible to the original provision.
8.2.	A departure from the Terms and Conditions for visitor events is only possible by means of a written article signed by
the Organisers.
8.3.	The Organisers reserve the right to make interim changes to the Terms and Conditions for visitor events. The Terms
and Conditions for visitor events entered into force, replace all previous Terms and Conditions for visitor events,
unless the Organisers explicitly indicate otherwise.

9.

DISPUTES

9.1. 	In all cases in which the Terms and Conditions for visitor events are deemed unforeseen or unclear, the Organisers
decide.
9.2.	Only Dutch Law applies to the Terms and Conditions for visitor events and all legal relationships that might arise
between, on the one hand, the Organisers and the Visitor and/or Registrant on the other.
9.3. 	In case of disputes arising from the Terms and Conditions for visitor events or from legal relations, parties will first
of all consult with each other in order to settle this dispute amicably. If parties do not succeed in this, such an
aforementioned dispute will be resolved exclusively by the competent court in Amsterdam.
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