Algemene Voorwaarden Hannover Messe Challenge 2019
1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het door de regionale VO-HO
netwerken georganiseerde tweedaags evenement voor leerlingen naar de Hannover Messe
op 1 en 2 april 2019, hierna genoemd “HMC”. De Algemene Voorwaarden zijn gericht aan de
deelnemer en zijn/haar ouder/voogd.
Inschrijving
2. Inschrijving voor deelname aan HMC is voltooid na indiening van een compleet ingevuld
registratieformulier via de website van HMC en het betalen van de eigen bijdrage a € 25,-.
3. Door het indienen van het registratieformulier verklaren de deelnemer en de ouder/voogd
van de minderjarige deelnemer, deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en ermee
akkoord te gaan.
4. De inschrijving sluit zodra het maximale deelnemersaantal (750) behaald wordt, doch
uiterlijk op zondag 10 maart 2019.
5. Na registratie via de website van HMC ontvangt de leerling op het door hem/haar
opgegeven mailadres een bevestigingsmail van de aanmelding. Het tijdig doorsturen van de
informatie over vervoer en programmering is de verantwoordelijkheid van de regionale VOHO netwerken.
Annulering door de Universiteit Twente
6. De Universiteit Twente behoudt het recht om de Hannover Messe Challenge 2019 te
annuleren bij te weinig inschrijvingen. De Universiteit Twente zal de deelnemers hierover
uiterlijk 15 maart 2019 informeren via e-mail en het inschrijvingsbedrag zo spoedig mogelijk
terug storten.
Annulering door de ouder(s)/voogd van de deelnemer
7. Wanneer de deelnemer de inschrijving annuleert na 10 maart 2019, zal de eigen bijdrage
niet geretourneerd worden.
Aansprakelijkheid
8. De deelnemer en zijn/haar ouder/voogd zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van
verzekeringen -tenminste een W.A. verzekering- voor de deelnemer aan HMC. De
Universiteit Twente en de andere VO-HO netwerken zijn niet aansprakelijk voor enigerlei
vorm van schade ontstaan voor de deelnemer tijdens zijn/haar verblijf aan de Universiteit
Twente -tenzij de schade te wijten is aan grove schuld c.q. nalatigheid van de Universiteit
Twente-, tijdens de reis naar en van de Hannover Messe en tijdens zijn/haar verblijf op de
Hannover Messe.

9. In alle gevallen waarin door de rechter geoordeeld mocht worden dat de Universiteit
Twente verantwoordelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van de Universiteit Twente
gelimiteerd tot het bedrag dat diens verzekering uitkeert, indien de Universiteit Twente
daarvoor verzekerd is.
Overige bepalingen
10. Het nuttigen van alcohol en drugs door deelnemers is tijdens het gehele evenement niet
toegestaan. Wanneer deelnemers toch alcohol en/of drugs gebruiken, leidt dit tot
onmiddellijke uitsluiting van het verdere evenement. Wij informeren in dat geval de ouders en
sturen de leerling op eigen kosten terug naar huis.
11. Deelnemers dienen tijdens het hele evenement constant een ID-kaart/paspoort en
zorgpas(kopie) bij zich te hebben.
12. We handelen ter 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. Verder gebruiken we uw e-mailadres om u te informeren over
de Hannover Messe Challenge.
13. 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.

