	
  

Algemene Voorwaarden JOINjoin
1 Algemeen
1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit
willen bereiden.
1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld voor een event via de site
en je je akkoord hebt verklaard met deze algemene voorwaarden.
2 Boeking
2.1 Boeking bindend. Als je een JOINjoin event hebt geboekt, dan wordt dit beschouwd als
een definitieve reservering. Binnen twee werkdagen ontvang je een bevestiging van
inschrijving waarna je volgens de aangegeven procedure de kosten binnen 2 werkdagen
dient over te maken.
2.2 Last minute boeking. Boek je binnen drie weken voor aanvang van een event dan
verzoeken we je er voor te zorgen dat het totaalbedrag binnen 24 uur na het boekingstijdstip
overgemaakt is.
2.3 Tarieven. De gepubliceerde tarieven zijn altijd per persoon, tenzij anders vermeld.
2.4 Afgelasting. Kosten voor events dienen vooraf door de deelnemer te worden voldaan.
Indien een event wordt afgelast worden betalingen zo spoedig mogelijk teruggestort.
2.5 Aanpassing tarieven. JOINjoin is gerechtigd om tarieven van events aan te passen
indien daartoe aanleiding is.
2.6 Incasso. Indien verschuldigde bedragen niet of niet tijdig zijn voldaan is JOINjoin
gerechtigd om maatregelen te nemen om de verschuldigde bedragen te incasseren.
Administratiekosten en eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten die hiermee gepaard
gaan moeten worden betaald door de partij die in gebreke is gebleven.
3 Aansprakelijkheid
3.1 JOINjoin noch de begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen
schade aan eigendommen en/of letsel bij activiteiten. Deelname hieraan is op eigen risico.
Indien van toepassing gelden tevens de algemene (leverings)voorwaarden van een locatie.
3.2 JOINjoin is niet aansprakelijk voor afspraken die leden onderling maken, met en ten
behoeve van elkaar of rechtstreeks met medewerkers van een locatie waar het event
plaatsvindt zonder tussenkomst van JOINjoin.
3.3 JOINjoin is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van leden of andere
partijen, zoals medewerkers en overige bezoekers van locaties. JOINjoin zal er
vanzelfsprekend alles aan doen om alles in goede banen te leiden.
3.4 JOINjoin is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van computerinbraak.
Tevens is JOINjoin niet aansprakelijk voor gevolgen van verspreiding van enige met virus
geïnfecteerde informatie.
3.5 Voor zover JOINjoin aansprakelijk gehouden kan worden voor enig incident beperkt
deze aansprakelijkheid voor JOINjoin zich tot maximaal de omvang van het deelnamebedrag
aan het event zonder vergoeding van bijkomende kosten.

	
  

4 Annulering
4.1 Annulering kan tot 48 uur voor aanvang van het event. Je krijgt bij annulering echter
slechts een deel van het inschrijfgeld terug.
Restitutie tot drie weken vóór aanvang van het event:
90% van het totaalbedrag.
Restitutie tot één week vóór aanvang van het event:
50% van het totaalbedrag.
Restitutie tot 48 uur vóór aanvang van het event:
10% van het totaalbedrag.
N.B: wanneer iemand in de laatste 48 uur annuleert of niet op komt dagen, bedraagt de
restitutie 0% van het totaalbedrag.
Voor alle duidelijkheid: als je te laat annuleert, ben je altijd verplicht je betalingsverplichtingen
na te komen.
4.2 JOINjoin behoudt zich het recht voor om een event te annuleren.
5 Deelname aan een event
5.1 Events zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen die voldoen aan de doelgroep: 30plus
en hoger opgeleid. Deelname aan een event kan beperkt zijn tot een maximum aantal
deelnemers of een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld met een afwijkende leeftijdscategorie
of alleen voor singles).
5.2 Medewerkers of vertegenwoordigers van JOINjoin zijn gerechtigd een lid te vragen zich
te legitimeren bij deelname aan een event.
5.3 Tenzij sprake is van overmacht of buitengewone omstandigheden geeft een bevestiging
van deelname aan een event leden garantie op een plek mits zij de kosten die gepaard gaan
met deelname aan het event hebben voldaan.
5.4 JOINjoin heeft het recht om leden uit te sluiten van deelname aan een event indien
JOINjoin dat nodig of wenselijk acht, zonder opgave van redenen. Bij twijfel van geschiktheid
van de deelnemer wordt de deelnemer hierover ingelicht.
5.5 Deelnemers dienen zich tijdens events te gedragen in overeenstemming met algemene
gedrags- en fatsoensnormen en de plaatselijk geldende gedragscodes.

6 Lichamelijke of geestelijke problemen
6.1 Heb je fysieke of mentale problemen, en/of kunnen deze verwacht worden tijdens een
event, dan ben je verplicht JOINjoin hierover te informeren.
6.2 Heb je problemen met alcohol of drugs, zodanig dat medereizigers hier hinder van
kunnen ondervinden, dien je dit te melden aan JOINjoin.

	
  

6.3 Tekort schieten in informatieplicht. Indien je tekortschiet in de informatieplicht, zoals
genoemd onder 6.1 en 6.2, dan kan JOINjoin je van (verdere) deelname aan het evenement
uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen in rekening worden gebracht.
7 Respect
7.1 Respect voor elkaar, respect voor locatie en natuur. JOINjoin hecht veel waarde aan
respect. Voor het slagen van een event is respect naar elkaar en de omgeving toe dan ook
een vereiste.
8 Gedrag deelnemers
8.1 Het is een deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de
wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is deelnemers
bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen;
- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele
eigendoms) rechten van derden.
8.2 Het is een deelnemer ook niet toegestaan om:
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden
- commerciële informatie te verspreiden
- schade toe te brengen aan andere deelnemers, medewerkers of relaties van JOINjoin
- racistische of anderszins discriminerende of aanstootgevende uitingen te doen
- informatie over andere deelnemers, medewerkers of relaties van JOINjoin op enige wijze
openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke
toestemming van de betreffende partij.
8.3 Als een deelnemer in strijd handelt met het gestelde in artikel 8.1 of 8.2, dan kan
JOINjoin jouw deelname weigeren bij andere events. Dit is ter beoordeling van JOINjoin.
8.4 Bij weigeren van deelname aan een event om redenen zoals vermeld in artikel 8.1 of 8.2
vindt er geen restitutie plaats van betaalde of geïncasseerde gelden. Eventuele
betalingsverplichtingen van de deelnemer voortvloeiend uit eerdere deelname aan een event
of annulering van deelname aan een gepland event blijven bestaan.
8.5 JOINjoin is gerechtigd de door leden aangeleverde gegevens en hun gedrag te
controleren in verband met mogelijk overtredingen van artikel 8.1 en 8.2.
8.6 Het is een deelnemer niet toegestaan zich opnieuw aan te melden voor een event nadat
de deelnemer is geweigerd wegens redenen die zijn beschreven in artikel 8.1 of 8.2 van
deze voorwaarden.
9 Privacy
9.1 JOINjoin plaatst foto's van gehouden events op de site www.joinjoin.nl, facebook en
ander media. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit kenbaar te maken aan de
organisatie. Foto's zullen op verzoek worden verwijderd, als betreffende persoon duidelijk
herkenbaar op de foto te zien is. Voor- en/of achternamen van personen zullen nooit op de
site vermeld worden.

	
  

9.2 JOINjoin en pers. Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van de
organisatie informatie die de privacy van deelnemers kan schaden via massamedia naar
buiten te brengen.
9.3 JOINjoin spant zich in om informatie van of over deelnemers die onwaarheden bevatten,
misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat deze andere leden kunnen hinderen of
schade toebrengen te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
10 Intellectueel eigendom en gebruiksrechten
10.1 De vormgeving en alle inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's,
teksten op de website(s) van JOINjoin zijn het intellectuele eigendom van JOINjoin en
mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke
toestemming van JOINjoin.
10.2 De gebruiksrechten die door JOINjoin aan klanten worden verleend, zijn strikt beperkt
tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het
kader en gelden vanaf het moment van inschrijving tot aan het beëindigen van het event. Al
het andere gebruik door leden zonder toestemming van JOINjoin is strikt verboden.
10.3 Copyright. Het is een ieder verboden om het JOINjoin logo, gepubliceerde foto’s en/of
teksten over te nemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JOINjoin.
10.4 JOINjoin verstrekt zonder toestemming van de deelnemer nooit persoonlijke gegevens
aan andere partijen, behoudens aan de daartoe gerechtigde autoriteiten in gevallen waar
sprake is van strafrechtelijke vervolging of (ernstig vermoeden van) strafbaar of onrechtmatig
handelen of indien het verstrekken van informatie in verband met deelname aan een event
dit vereist. In het laatste geval zal de verstrekte informatie beperkt zijn tot de noodzakelijke
informatie.
10.5 Bij het indienen of plaatsen van foto’s en berichten verstrekken deelnemers JOINjoin
het gebruiksrecht ervan. JOINjoin heeft de mogelijkheid om deze foto’s en/of teksten te
gebruiken op de site of social media. Eventuele aanspraak op copyright vervalt.
11 Klachten
11.1 JOINjoin spant zich in het event voor een ieder te laten slagen. Mocht er onverhoopt
een klacht zijn, dan graag meteen melden ter plekke, telefonisch of schriftelijk. JOINjoin
neemt iedere klacht zeer serieus. JOINjoin zal de de klacht onderzoeken en neemt zo nodig
gepaste maatregelen.

12 Slotbepalingen
12.1 Bij een overname of fusie, of wanneer JOINjoin op andere wijze overgaat in een andere
onderneming, gaan alle rechten en verplichtingen tussen deelnemers en JOINjoin over naar
de rechtsopvolger.
12.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe
bepaling vaststellen waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke
overeenkomst gestalte wordt gegeven.

	
  

12.3 Op betrekkingen tussen deelnemers en JOINjoin is het Nederlandse recht van
toepassing.
12.4 Alle geschillen tussen deelnemers en JOINjoin zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan een bevoegde rechter

Vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op.

