
 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Hannover Messe Challenge 2020 

voor docenten 

 

Definities 

Hannover Messe Challenge:  Hierna te noemen HMC; tweedaags evenement voor leerlingen waarbij 

een dag workshops worden gevolgd en een dag naar de Hannover Messe 

wordt gegaan. 

Hannover Messe: Beurs met industriële innovaties, georganiseerd in Hannover; als 

onderdeel van de HMC wordt deze beurs bezocht.  

Pre-University:  Hierna te noemen Pre-U; alle activiteiten die Pre-U organiseert vallen 

onder de publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit Twente.  

Campus Universiteit Twente:  Hierna te noemen campusterrein; een van de locaties van het evenement. 

Deelnemende docent: Docent(en) en/of (student)begeleiders die deelnemen aan de HMC. 

Activiteit/evenement: Hierna te noemen activiteit(en) en/of evenement(en); alle (inhoudelijke) 

activiteiten en/of evenementen die georganiseerd worden vanuit en/of 

door Pre-U binnen de Pre-U programma’s. Pre-U streeft ernaar om alle 

georganiseerde activiteiten en evenementen te laten aansluiten aan haar 

visie. 

HMC-organisatie:  De HMC organisatie, geïnitieerd door de Regionale VO-HO netwerken en 

met logistieke uitvoering door Pre-U 

Regionale VO-HO netwerken: De initiatiefnemers en verantwoordelijke organisatoren van de HMC.  

Bijbehorende website:  Website over de HMC vanuit de HMC organisatie. 

 

1.   De Algemene Voorwaarden 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de HMC, die door de Regionale VO-HO netwerken 

zijn georganiseerd, waarbij de praktische uitvoering bij Pre-U ligt. De Algemene Voorwaarden zijn gericht 

aan de deelnemende docent. 

1.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is, zijn deze Algemene Voorwaarden de enige voorwaarden 

waarop Pre-U bereid is activiteiten/evenementen te organiseren en diensten te leveren. 



1.3 Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Pre-U en de deelnemende 

docent met de volledige uitsluiting van alle andere voorwaarden of bepalingen. 

2.   Inschrijving en Deelname 

2.1 De inschrijving voor de HMC verloopt online. Door het invullen van het registratieformulier verklaart de 

deelnemende docent de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan. 

2.2 De inschrijving voor deelname is pas voltooid na het indienen van een compleet registratieformulier via 

de bijbehorende HMC-website. De inschrijving is pas definitief als de docent een bevestigingsmail 

ontvangen heeft.  

2.3 Voor deelnemende docenten zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de HMC. 

2.4 De inschrijving sluit op 1-4-2020, of als het maximale aantal deelnemende docenten (50) eerder 

behaald wordt.  

2.5 Na registratie via de website van HMC ontvangt de docent op het door hem/haar opgegeven mailadres 

een bevestigingsmail van de aanmelding. Het tijdig doorsturen van de informatie met betrekking tot de HMC 

wordt gestuurd door de HMC-organisatie. 

3. Rol van de docent 

3.1 Per 7 leerlingen van dezelfde school, is de school verplicht ook een docent van de school te laten 

deelnemen aan de HMC. 

3.2 Elke deelnemende docent heeft de verantwoordelijkheid over ongeveer 15 leerlingen. Deze leerlingen 

hoeven niet van dezelfde scholengemeenschap te zijn als de docent. 

3.3 De verantwoordelijkheid van de deelnemende docent, en de daaruit voortkomende rollen zijn als volgt. 

- Het controleren van de aanwezigheid van alle leerlingen op dag 1 bij het vervoer van uw 

opstaplocatie naar de Universiteit Twente. Daarnaast houdt de docent een oogje in het zeil tijdens 

de busreizen en zorgt u dat de bus netjes achter gelaten wordt. 

- Helpen met het inleveren van bagage en het registreren van de leerlingen bij aankomst bij de 

Universiteit Twente. 

- Het verstrekken van informatie aan leerlingen (hiervoor ontvangt u vooraf een informatiebrief). 

- Een aanspreekpunt zijn voor leerlingen bij vragen/problemen.  

- Tijdens de twee dagen kunt u zelf kiezen welke activiteiten u gaat volgen.  

- Oogje in het zeil houden in de slaapzaal waar u slaapt en zorgen dat het naar bed gaan bij de 

leerlingen snel en soepel verloopt.  

- Begeleiden van de leerlingen naar de juiste bussen en controleren van de aanwezigheid wanneer 

we dinsdagochtend van de Universiteit Twente naar de Hannover Messe vertrekken. 

- Bij de Hannover Messe de groep uit uw bus bij aankomst en bij vertrek bij elkaar houden en bij 

vertrek van de Hannover Messe controleren of alle leerlingen aanwezig zijn in de bus. 

3.4 Alle docenten slapen in het sportcentrum van de Universiteit Twente, net als de leerlingen. Er is geen 

mogelijkheid om ergens anders te slapen.  

4.   Annulering door de docent 

4.1 Wanneer een deelnemende docent zijn/haar inschrijving annuleert, en er vanuit de school van de 

deelnemende docent meer dan 7 leerlingen deelnemen, is de deelnemende docent verplicht een 

vervangende deelnemende docent te vinden.  



4.2 Een annulering dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden middels een email met duidelijke reden 

voor annulering. Deze annulering dient verstuurd te worden naar: hmc@utwente.nl 

5.   Annulering door Pre-University 

5.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de HMC te wijzigen in het geval van 

onvoorziene omstandigheden, zonder daarbij het karakter en de doelen van het evenement zoals deze 

gespecifieerd zijn op de desbetreffende HMC-website aan te tasten. 

5.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren als het minimumaantal van 

400 deelnemers voor het evenement niet gehaald wordt. Van een eventuele annulering van het evenement 

worden de betreffende deelnemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement in kennis gesteld.  

5.3 In het geval van annulering door de organisatie zullen de deelnemers die zich al geregistreerd hadden 

hun deelnemersbijdrage geretourneerd krijgen. Verdere aanspraken worden in deze overmacht situatie niet 

geaccepteerd. 

6.   Aansprakelijkheid 

6.1 De deelnemende docent is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen – tenminste een 

W.A. verzekering- voor de deelnemende docent. Pre-U en de VO-HO netwerken zijn niet aansprakelijk voor 

enigerlei vorm van schade ontstaan voor de deelnemende docent tijdens zijn/haar verblijf aan de 

Universiteit Twente -tenzij de schade te wijten is aan grove schuld c.q. nalatigheid van Pre-U, tijdens de reis 

naar en van de Hannover Messe en tijdens zijn/haar verblijf op de Hannover Messe. 

6.2 Deelnemende docenten dienen tijdens het gehele evenement hun ID-kaart/paspoort en een (kopie van 

zijn/haar) zorgpas bij zich te hebben. 

6.3 Indien door overmacht (bijvoorbeeld slecht weer, etc.) bepaalde activiteiten niet kunnen plaatsvinden is 

de organisatie niet gebonden aan teruggave van (een gedeelte van) de deelnemersbijdrage. 

6.4 Pre-U is niet verantwoordelijk voor het verlies van, of schade aan, persoonlijke eigendommen van de 

deelnemende docent tijdens het evenement. 

6.5 In alle gevallen waarin door de rechter geoordeeld mocht worden dat Pre-U verantwoordelijk is voor 

schade, is de aansprakelijkheid van Pre-U gelimiteerd tot het bedrag dat diens verzekering uitkeert, indien 

Pre-U daarvoor verzekerd is. 

7.   Privacy 

7.1 Pre-U handelt te goeder trouw om u toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie en om deze 

gegevens te corrigeren als deze niet kloppen of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als 

deze anderszins niet bij wet of voor evaluatiedoeleinden behouden hoeven te blijven. Uw e-mailadres wordt 

gebruikt om u te informeren over het evenement en voor een enquête naderhand. 

7.2 Pre-U hanteert voor alle activiteiten binnen het Pre-University programma het Privacy Beleid van de 

Universiteit Twente; door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden wordt ook automatisch 

akkoord gegaan met het Privacy Beleid van de Universiteit Twente.  
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8.   Klachten 

8.1 De inhoud van het evenement is, evenals de deelnemersinformatie die aan de aanmelder toegestuurd 

is, met de grootst mogelijke zorg en accuratesse samengesteld. Mocht het aangebodene desondanks niet 

in overeenstemming zijn met de verwachtingen, dan dient de deelnemende docent dit kenbaar te maken bij 

een begeleider/coördinator van het evenement en door te mailen naar pre-u@utwente.nl 

9.   Overige bepalingen 

9.1 Op het moment dat een deelnemende docent dusdanig hinder veroorzaakt dat een goede uitvoering 

van de HMC en/of de goede naam van Pre-U en/of de Universiteit Twente daardoor in sterke mate wordt 

bemoeilijkt en/of respectievelijk geschaad wordt, kan door de organisatie (de voortzetting van) de deelname 

aan het evenement voor de deelnemende docent worden beëindigd. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn 

voor rekening voor de deelnemer. 

9.2 Deelnemende docenten aan het evenement zijn verplicht tot de naleving van alle aanwijzingen van de 

organisatie, en de door de organisatie aangestelde medewerkers tijdens het evenement. Op het moment 

dat deze niet nageleefd worden behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemende docent uit 

te sluiten van de voortzetting van deelname aan het evenement en de deelnemende docent op eigen 

kosten naar huis te sturen. 

9.3 Op het moment dat een deelnemende docent zelf eerder de deelname aan het evenement wil 

beëindigen behoudt de organisatie zich het recht voor om per individueel geval te bepalen of dit akkoord is. 

Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemende docent. 

9.4 Deelnemende docenten dienen de gedragsregels die de Universiteit Twente hanteert op haar 

campusterrein na te leven en te respecteren. Op het moment dat deze niet nageleefd worden behoudt de 

organisatie zich het recht voor om de deelnemende docent uit te sluiten van de voortzetting van deelname 

aan het evenement en de deelnemende docent op eigen kosten naar huis te sturen. 

9.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene 

voorwaarden volledig van toepassing. 
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