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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
Artikel 1 Algemeen 
1.1.  Hierbij wil de Stichting Tilburg Studentenfestival, statutair gevestigd aan de Schouwburgring 

200 te Tilburg, met KVK-nummer 18088270, hierna te noemen ‘Lente Loopbaan Evenement’, 
u informeren over haar Algemene Voorwaarden. Door inschrijving voor het Lente Loopbaan 
Evenement, gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden.  

 
Artikel 2 Programma 
2.1. Het programma van het Lente Loopbaan Evenement wordt vooraf bepaald. Het Lente 

Loopbaan Evenement streeft ernaar dit programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 
Mochten er onverwachte veranderingen optreden, dan zal het Lente Loopbaan Evenement 
de deelnemers zo snel en nauwkeurig mogelijk informeren.  

 
Artikel 3 Registratie 
3.1. Alle verplichte velden in het inschrijvingsformulier is noodzakelijke informatie die nodig is 

voor de organisatie van het Lente Loopbaan Evenement. Door de Algemene Voorwaarden te 
accepteren, gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze informatie wordt gebruikt. Alle 
verzamelde persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt om het Lente Loopbaan 
Evenement te organiseren. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de 
gegevens is te vinden in de Privacy- en cookieverklaring.  

 
Artikel 4 Persoonlijk schema 
4.1. Termijn 

Uiterlijk op 18 mei stuurt het Lente Loopbaan Evenement de deelnemers hun persoonlijke 
schema per e-mail. Zie artikel 6 voor meer informatie over annulering en het boetebeleid.  

 
4.2. Voorkeur 

Tot de inschrijvingsdeadline kan de deelnemer zijn of haar voorkeuren voor de verschillende 
workshops aangeven. Het Lente Loopbaan Evenement wijst deelnemers toe op basis van hun 
persoonlijke voorkeuren en de eventuele selectie door de bedrijven.  

 
Artikel 5 Privacy  
5.1. Algemeen  

Door inschrijving voor het Lente Loopbaan Evenement op de website worden er persoonlijke 
gegevens verzameld. De verzamelde gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan de 
organisatie van het Lente Loopbaan Evenement.  

 
5.2. Foto’s  

Tijdens de activiteiten van het Lente Loopbaan Evenement worden er foto’s gemaakt. Deze 
foto’s zullen tijdens aankomende edities gebruikt worden voor promotiemateriaal. Door de 
Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer ermee akkoord dat het Lente 
Loopbaan Evenement geautoriseerd is om foto’s van hen te maken tijdens het evenement en 
de foto’s te gebruiken voor het promotiemateriaal. Als u het expliciet niet eens bent met het 
gebruik van uw foto(‘s), kunt u een e-mail sturen naar lenteloopbaanevenement@tsvplato.nl  

 
Artikel 6 Annulering en boetebeleid 
6.1. Annulering  

Tot drie werkdagen voordat het evenement plaatsvindt, kan de deelnemer zijn inschrijving 
annuleren door een e-mail te sturen naar lenteloopbaanevenement@tsvplato.nl of te bellen  
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naar 013 -535 15 89. Uitzonderlijke situaties binnen deze drie werkdagen worden individueel 
beoordeeld.  

 
6.2. Beleid inzake boetes 

Door zich in te schrijven voor het Lente Loopbaan Evenement, gaat de deelnemer akkoord 
met een boete van €10,- bij annulering minder dan drie werkdagen voordat het evenement 
plaatsvindt. Indien de deelnemer zonder annulering niet komt opdagen bij de workshop, 
wordt een boete van €15,- in rekening gebracht. Deze boete is bedoeld om het Lente 
Loopbaan Evenement te compenseren voor reeds aangevraagde uitgaven en om no-shows 
voor workshops te minimaliseren.  

 
Artikel 7 Betaling  
7.1. Voor deelname aan het Lente Loopbaan Evenement wordt een bedrag van €8,50 (inclusief 

BTW) in rekening gebracht. De betaling voor deelname zal na afloop van het Lente Loopbaan 
Evenement plaatsvinden door middel van automatische incasso.  


