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ALGEMENE VOORWAARDEN in verband met de activiteiten van EQUAL ACADEMY
1. Aansprakelijkheid
EQUAL ACADEMY is door EQUAL Partners opgericht als een platform waar
mensen ideeën kunnen uitwisselen en kunnen debatteren. EQUAL ACADEMY kan
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor mondelinge of schriftelijke
uitspraken van deelnemers tijdens de activiteiten. De gastsprekers en -auteurs
zijn als enige aansprakelijk voor hun uitspraken en de aangeboden inhoud.
Ook doen de leden van het advocatenkantoor EQUAL PARTNERS door deel te
nemen aan de activiteiten van EQUAL ACADEMY geenszins afbreuk aan de
neutraliteitsverplichting van het kantoor.
2. Bijdrage in de kosten
De activiteiten van EQUAL ACADEMY hebben geen winstoogmerk.
Het is niettemin wenselijk dat de gemaakte kosten ten minste gedeeltelijk door
de deelnemers worden gedekt.
Tenzij specifiek anders bepaald, moet de bijdrage in de kosten of het
inschrijvingsgeld voor de activiteiten contant worden betaald via de
betalingsmogelijkheden die door EQUAL ACADEMY worden voorzien.
Er zal in de kalendermaand waarin het evenement plaatsvindt een factuur
worden afgeleverd, op voorwaarde dat de deelnemer alle daartoe vereiste
informatie heeft verstrekt.
3. Annulering
EQUAL ACADEMY behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren,
in het bijzonder bij onvoldoende inschrijvingen, in geval van overmacht, indien
een spreker verhinderd is of anderszins. In dat geval zullen de betaalde
bedragen als inschrijvingsgeld of als bijdrage in de kosten worden terugbetaald
of mogen ze worden gebruikt voor een andere activiteit. De betreffende
deelnemer zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de gekozen
formule.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
In het kader van inschrijvingen voor activiteiten verzamelt EQUAL ACADEMY
persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, functie/beroep en
telefoonnummer, bedrijf, bedrijfsadres, btw-nummer. De deelnemer geeft zijn
expliciete toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in
overeenstemming met de voorwaarden die in deze bepaling zijn vermeld. De
persoonsgegevens die door de deelnemer worden verstrekt, zullen worden
verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
4. Toestemming voor publicatie
Tenzij anders aangegeven, verleent u uw toestemming om foto's waarop u
herkenbaar bent afgebeeld te publiceren op de website en/of in publicaties van
EQUAL ACADEMY.
5. Geschillenbeslechting
In geval van geschillen geeft EQUAL ACADEMY de voorkeur aan overleg en
bemiddeling. Als er echter geen oplossing kan worden gevonden, is het Belgisch
recht van toepassing en worden geschillen beslecht voor de rechtbanken en
gerechtshoven van Brussel.
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