Deelnamevoorwaarden MVI Congres 2020
De bepalingen waaronder een bezoeker kan deelnemen aan het digitale evenement
‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres 2020’ zijn vastgelegd in deze
Deelnamevoorwaarden MVI Congres 2020.
Organisatie
Het evenement wordt georganiseerd door Acquire Publishing B.V. (hierna te noemen:
‘de Organisator’), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’).
Het correspondentieadres is:
Acquire Publishing B.V.
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
Inschrijving en inschrijfbevestiging
Door het online inschrijfformulier voor het evenement in te vullen en af te ronden, gaat de
deelnemer een overeenkomst met de Organisator aan. De deelnemer verklaart zich hiermee
akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de
Organisator de inschrijving heeft ontvangen en de Organisator de ontvangst daarvan heeft
bevestigd. De inschrijving vindt plaats via het internet, direct na de inschrijving ontvangt de
deelnemer een inschrijfbevestiging per e-mail. Deelname aan het MVI Congres 2020 is
kosteloos voor iedere deelnemer behorend tot de doelgroep van het congres.
Een registratie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gegevens die de deelnemer
invoert bij inschrijving worden gebruikt voor het toesturen van informatie voor dit
evenement en kunnen tevens gebruikt worden om de deelnemer te informeren over andere
evenementen van de Organisator. Zie hiervoor het volledige Privacy Statement.
Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan het evenement moet de deelnemer in onze doelgroep passen:
Het MVI Congres is exclusief toegankelijk voor professionals die zich binnen overheden of in
opdracht van overheden bezig houden met inkoop:
- Bestuurders
- Beleidsmedewerkers
- Duurzaamheidscoördinatoren
- Facilitair managers
- Strategisch inkopers
- Uitvoerend inkopers
- Contractmanagers
Ook adviseurs en consultants zijn natuurlijk van harte welkom, onder voorbehoud dat u kunt
aantonen in opdracht van een overheidsinstantie te werken. Het aantal deelnemers voor dit
evenement is beperkt. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers te
selecteren (beoordeling op basis van inschrijfdatum en/of functieprofiel en/of
organisatieprofiel) en/of te weigeren, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.

Registratie
Indien de deelnemer zich registreert en tot de doelgroep behoort, is het mogelijk kosteloos
deelnemen aan het evenement. De deelnemer krijgt bij deelname geen factuur toegestuurd. De
Organisator vraagt standaard om factuurgegevens, ook als de deelnemer zich via een
kosteloze uitnodiging registreert. Dit i.v.m. de annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden
Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor het evenement kan hij of zij deelname
aan het evenement kosteloos annuleren.
Alle annuleringen dienen bij voorkeur te geschieden per e-mail via
events@acquirepublishing.nl of per telefoon via +31(0)85-2735967.
Toegangsbewijs
De deelnemer ontvangt uiterlijk vanaf twee weken voorafgaand aan tot de dag van het
evenement automatisch een deelnamebevestiging en toegangsbewijs met de inlogcode per email. Om toegang te krijgen tot het evenement is het noodzakelijk deze in te voeren in een
daarvoor geschikte internetbrowser.
Disclaimer
De Organisator mag te allen tijde, met of zonder kennisgeving, zonder opgave van
redenen, het evenement annuleren of uitstellen, de locatie of andere gepubliceerde
gegevens veranderen, of een uitnodiging voor het evenement intrekken, wanneer dit
door De Opdrachtgever wordt vereist.
Foto en video
Tijdens een evenement kunnen digitale beeld- en audio-opnames gemaakt worden door of in
opdracht van de Organisator. Door deel te nemen aan het evenement gaat de deelnemer
akkoord met de eventualiteit dat hij of zij vastgelegd wordt in beeld of geluid, met
bijbehorende naamsgegevens. Deze beeld- en geluidsopnames kunnen gebruikt worden voor
informatieve en commerciële doeleinden, naar gelang de Organisator dit wenselijk acht.
Indien een deelnemer niet akkoord is met het gebruik van beelden waarop hij of zij wordt
getoond, verzoekt de Organisator deelnemer zelf zorg te dragen zijn of haar video en audio
tijdens het evenement niet te delen.
Nieuwe ontwikkelingen
De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
inschrijfvoorwaarden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of wanneer De
Opdrachtgever hierom vraagt. De Organisator adviseert u daarom om deze voorwaarden
regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

