Algemene Voorwaarden voor de Dag van de Digitale Overheid.
Artikel 1: Begripsbepalingen, algemene bepalingen
1.1 De Dag van de Digitale Overheid is een initiatief van de Stichting Digitale Overheid, verder genoemd De
Stichting ofwel Organisator.
1.2 Stichting Digitale Overheid: de Stichting is gevestigd op de Ambyerstraat Zuid 57, 6226AW Maastricht.
Postadres: Postbus 5038, 6202WD Maastricht. Tel: 043-3636 958. E-mail: info@digitaleoverheid.org. KvK:
58748016, BTWnr: NL8531.64.678.B01.
1.3 De Dag van de Digitale Overheid: de vierde editie van de Dag van de Digitale Overheid vindt plaats 23 mei
2019, en bestaat uit twee onderdelen: een Centraal Congres en een reeks Decentrale Studiedagen, die
allen tegelijkertijd plaatsvinden. Het doel van de Dag is Overheidsorganisaties informeren over Future
Work Skills die nodig zijn bij de digitalisering van de overheid. Ook wel genoemd het Evenement.
1.4 Centraal Congres: het Centraal Congres vindt plaats in Rotterdam. De opening en de eerste en laatste
presentaties worden live gestreamd en weergegeven bij de Decentrale Studiedagen. De laatste keynote
wordt ook gestreamd.
1.5 Decentrale Studiedagen: Er vinden door het land verspreid Decentrale Studiedagen plaats. Deze volgen de
opening van het Centraal Congres via een live-verbinding, waarna de Studiedagen hun eigen programma
zullen volgen, volgens een uniform stramien, maar met ruimte voor maatwerk binnen elke Studiedag. De
afsluiting van het Congres wordt weer gevolgd via de live-verbinding. Een Studiedag wordt begeleid door
een Moderator, en vindt plaats op locatie bij de Deelnemende Organisatie.
1.6 Individueel Deelnemer: een persoon die zich heeft opgegeven voor het Centraal Congres, en een
overeenkomst op afstand aangaat met de Stichting Digitale Overheid. Verder ook wel genoemd Bezoeker.
1.7 Deelnemende Overheidsinstelling: een Overheidsinstelling die deelneemt aan de Dag van de Digitale
Overheid in haar geheel, met twee afgevaardigden aan het Centraal Congres en met een team van
medewerkers aan een Decentrale Studiedag die plaatsvindt in een eigen ruimte van de Deelnemende
Organisatie.
1.8 Moderator: een professioneel overheidsadviseur die een Decentrale Studiedag begeleidt en het
programma van deze Studiedag aanpast aan de wensen van de Deelnemende Organisatie. Deze adviseur
wordt geleverd door de Partner.
1.9 Partner: derde partij die zich verbindt aan de Dag van de Digitale Overheid met als doel om een relevant
onderwerp voor het programma te verzorgen of anderszins waarde toe te voegen aan het Congres.
1.10 Deze Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden in de zien op de website www.digitaleoverheid.org. Op
verzoek wordt een kopie zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.

Bepalingen over bezoek aan het Centraal Congres.
Artikel 2: Overeenkomst met een Individueel Deelnemer
2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Individuele
Deelnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Organisatie
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de deelnemer de overeenkomst ontbinden.
2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een
veilige webomgeving.
2.4 Evenementen van de Stichting Digitale Overheid zijn bedoeld voor medewerkers van
Overheidsorganisaties. Wanneer een persoon zich aanmeldt voor het Congres, gaat de Organisatie ervan
uit dat de persoon deelneemt als vertegenwoordiger van de overheidsinstelling waarbij hij of zij aangeeft
werkzaam te zijn. De Overeenkomst komt dan ook tot stand tussen de Organisatie en de instelling waarbij
de Deelnemer werkzaam is. Wanneer blijkt dat een Deelnemer niet gerechtigd was om de instelling te
vertegenwoordigen en de Overeenkomst aan te gaan namens de instelling, is de Deelnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
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Artikel 3: Kosten voor deelname
3.1 De prijs voor bezoek aan het Centraal Congres als Individueel Deelnemer bedraagt €195,00 exclusief BTW.
3.2 De Organisatie heeft de mogelijkheid om tijdelijke aanbiedingen te doen, waardoor de prijs voor deelname
op enig moment af kan wijken van wat eerder werd vermeld op de website en in het aanmeldingsformulier
van het Evenement. Eerder afgesloten overeenkomsten worden hierdoor niet beïnvloed. De aanbieding
die door de Deelnemer is aanvaard, is leidend.
3.3 Evenementen van de Stichting Digitale Overheid zijn bedoeld voor medewerkers van
Overheidsorganisaties. Medewerkers van commerciële en/of niet-gouvernementele instellingen kunnen
zich wel aanmelden voor het Centraal Congres, doch voor hen geldt een afwijkend tarief van €495,00.
3.4 Prijzen gelden in Euro's, en zijn exclusief BTW vermeld. De Organisatie rekent 21% BTW op de kosten.
3.5 Bij niet op komen dagen op de dag van het Evenement, of slechts gedeeltelijke deelname, om wat voor
reden dan ook, vindt geen restitutie plaats. Annulering van de Overeenkomst kan alleen op de wijzen
beschreven in artikel 5.
Artikel 4: Betalingscondities voor Deelnemers
4.1 De factuur wordt verzonden naar het door de Deelnemer opgegeven factuuradres en/of e-mailadres,
hetgeen overigens de eigen betalingsverplichting van de Deelnemer jegens de Organisatie onverlet laat.
4.2 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens voor facturering. Bij
achteraf opgegeven wijzigingen in deze gegevens zal de organisatie administratiekosten in rekening
brengen á €25,00 exclusief BTW.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum, doch uiterlijk twee weken voor
aanvang van het Evenement. Vanaf twee weken voor de datum van het Centraal Congres geldt na
inschrijving graag per omgaande betaling. Voor alle inschrijvingen geldt in principe: geen toegang tot het
Congres bij openstaande betaling.
4.4 De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de Organisatie te melden. Als de deelnemer binnen vijf werkdagen na inschrijving bij de Organisatie
aangeeft dat bij aanmelding verkeerde of onvolledige gegevens voor facturatie zijn ingevuld, zal het
bepaalde in artikel 4.2 niet in werking treden.
Artikel 5: Annuleren, indeplaatsstelling
5.1 Na inschrijving is het voor de Deelnemer mogelijk om kosteloos te annuleren tot en met 10 maart 2019.
Na deze periode, maar tot en met 14 april 2019, kan een Deelnemer de deelname nog wel annuleren,
maar wordt een bedrag van 40% van de prijs van deelname in rekening gebracht.
Na 15 april 2019 is annuleren niet meer mogelijk.
5.2 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail naar reinier@digitaleoverheid.org, of per post).
5.3 Een Deelnemer kan, wanneer hij of zij onverhoopt verhinderd is, zich laten vervangen door een collega.
Deze wijziging moet telefonisch ofwel per e-mail worden doorgegeven, uiterlijk één dag voor aanvang het
Evenement. Indeplaatsstelling kan niet per post worden doorgegeven.
Artikel 6: Programmawijziging, afgelasting, wijziging datum
6.1 Programmawijzigingen vinden uitsluitend plaats door overmacht en/of ziekte van de sprekers.
6.2 De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de Dag van de
Digitale Overheid te wijzigen, of het evenement niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt
door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak doen
gelden op vergoeding van enigerlei schade.
6.3 Indien de datum van het evenement wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht
het de Organisatie om het evenement binnen zes kalendermaanden in vrijwel gelijke vorm te organiseren.
6.4 Indien de datum van het evenement wordt verplaatst, blijven inschrijvingen geldig. In dit geval kan een
Deelnemer tot één kalendermaand na bekendmaking van de nieuwe datum, uitsluitend schriftelijk of per
e-mail, annuleren. Annulering brengt in dit geval géén kosten met zich mee. Na deze periode treedt de
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gebruikelijke annuleringsprocedure van artikel 5.1 en 5.2 weer in werking. Natuurlijk kan een Deelnemer
zich laten vervangen door een collega, op de wijze aangegeven in artikel 5.3 van deze Voorwaarden.
6.5 Wanneer de Stichting is genoodzaakt het gehele evenement te annuleren zonder zicht op verplaatsing
naar een later tijdstip, worden de kosten voor deelname vergoed.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 De Stichting Digitale Overheid is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan
zaken of personen veroorzaakt door of in verband met Deelname aan het Centraal Congres of een
Decentrale Studiedag van de Dag van de Digitale Overheid. Ook is de Stichting niet aansprakelijk voor
diefstal of verlies van goederen tijdens deelname aan de Dag van de Digitale Overheid.
Artikel 8: Persoonlijke gegevens, privacy
8.1 Bij de aanmelding dient de Deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De Organisatie zal deze gegevens
niet doorspelen naar derden, met uitzondering van Partners die zijn betrokken bij de Dag van de Digitale
Overheid, maar alleen voor zover dat ten behoeve van het Evenement wenselijk is.
8.2 Het staat de Stichting vrij om foto’s te maken tijdens het evenement. Deze foto’s kunnen worden gebruikt
als marketinginstrument bij latere evenementen die worden georganiseerd door de Stichting. Wanneer
een bezoeker zich aanmeldt voor deelname aan het Evenement, dan geeft hij of zij toestemming voor dit
gebruik van de foto’s. De bezoeker zal geen aanspraak maken op portretrechten voor deze foto’s.
8.3 Gegevens verzameld tijdens het aanmeldingsproces, en foto’s gemaakt tijdens het Evenement, worden
door de Stichting in principe voor altijd bewaard. De gegevens worden gewaard met als doel toekomstige
activiteiten van de Stichting onder de aandacht te brengen. Foto’s worden gebruikt ter aankleding van
uitingen van de Stichting.
8.4 Indien een deelnemer wenst dat zijn of haar gegevens worden verwijderd, dan kan hij of zij daartoe per email een verzoek indienen. De Stichting streeft ernaar om de gegevens binnen twee maanden te
verwijderen uit haar bestanden.

Bepalingen over deelname van Overheidsorganisaties aan de gehele dag.
Artikel 9: Overeenkomst met een Deelnemende Overheidsorganisatie
9.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door een
vertegenwoordiger van de Deelnemende Overheidsinstelling en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
9.2 Indien de Overheidsinstelling een verzoek tot deelname plaatst langs elektronische weg, plaatst zij
hiermee een intentieverklaring tot deelname aan de Dag van de Digitale Overheid. De Overeenkomst komt
tot stand wanneer de Stichting het verzoek tot deelname heeft bevestigd en heeft aangegeven wat de
voorwaarden zijn, en de Overheidsinstelling heeft aangegeven akkoord te zijn met die voorwaarden.
9.3 Wanneer een Overheidsinstelling akkoord is gegaan met de voorwaarden en daarmee een Overeenkomst
is aangegaan, stuurt de Stichting een bevestiging van de aangegane Overeenkomst, met daarin hetgeen is
overeengekomen. Dit document geldt uitsluitend als bevestiging. De Overeenkomst was reeds tot stand
gekomen op de wijze beschreven in artikel 9.2.
9.4 De Overeenkomst die tot stand komt, bevat ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende aspecten:
gelegenheid tot deelname aan het Centraal Congres van twee vertegenwoordigers van de
Overheidsinstelling, de voorwaarden omtrent de organisatie van een Decentrale Studiedag bij de
Overheidsinstelling op locatie en de kosten en betalingsspecificaties.
9.5 De Overeenkomst kan afwijken van het bepaalde in deze voorwaarden. Dit dient uitdrukkelijk te worden
vermeld. Indien de Overeenkomst niet voorziet in bepaalde zaken, gelden deze Voorwaarden.
9.6 De Dag van de Digitale Overheid is bedoeld voor medewerkers van Overheidsinstelling. Wanneer een
persoon haar Overheidsinstelling aanmeldt voor deelname aan de Dag van de Digitale Overheid, gaat de
Stichting ervan uit dat deze persoon gerechtigd is als vertegenwoordiger van die Overheidsinstelling op te
treden. De Overeenkomst komt dan ook tot stand tussen de Organisatie en de instelling waarbij de
vertegenwoordiger werkzaam is. Wanneer blijkt dat een persoon niet gerechtigd was om de
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Overheidsinstelling te vertegenwoordigen en de Overeenkomst aan te gaan namens deze instelling, is de
Overeenkomst ongeldig. Deze persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het
ongeldig worden van de Overeenkomst.
Artikel 10: Kosten deelname Overheidsorganisaties
10.1 De prijs voor deelname als Overheidsinstelling aan de Dag van de Digitale Overheid is als volgt opgebouwd
(alle kosten exclusief BTW).
- Instaptarief (eenmalig, alleen bij eerste deelname): €1.000,00
- Decentrale Studiedag van minimaal 30 deelnemers, en twee congreskaarten: € 5.500,00
- Moderator voor de Decentrale Studiedag, tot maximaal 50 deelnemers: € 1.500,00
Indien de Overheidsinstelling niet zelf over een moderator beschikt die de Decentrale Studiedag kan
begeleiden, dan kan de Stichting dus zorgen voor een professionele Moderator die de Decentrale
Studiedag zal begeleiden. Indien de Overheidsinstelling de Studiedag wil uitbreiden naar meer dan 50
deelnemers, dan kost dit voor elke volgende maximaal 50 deelnemers weer € 5.500. Tevens is het nodig
voor elke volgende 50 deelnemers voor een extra Moderator te zorgen.
10.2 De Organisatie heeft de mogelijkheid om tijdelijke aanbiedingen te doen, waardoor de prijs voor deelname
op enig moment af kan wijken van wat eerder werd vermeld op de website en in het aanmeldingsformulier
van het Evenement. Eerder afgesloten overeenkomsten worden hierdoor niet beïnvloed. De aanbieding
die door de Deelnemer is aanvaard, is leidend.
10.3 Prijzen gelden in Euro's, en zijn exclusief BTW vermeld. De Organisatie rekent 21% BTW op de kosten.
10.4 Bij niet op komen dagen op het Centraal Congres, of slechts gedeeltelijke deelname, om wat voor reden
dan ook, vindt geen restitutie plaats.
10.5 Indien de Decentrale Studiedag niet plaats kan vinden, en de Deelnemende Overheidsinstelling is hiervoor
verantwoordelijk, vindt geen restitutie plaats.
Artikel 11: Betalingscondities voor deelname Overheidsorganisaties
11.1 De factuur wordt verzonden naar het door de Deelnemende Overheidsinstelling opgegeven factuuradres
en/of e-mailadres, hetgeen overigens de eigen betalingsverplichting van de Overheidsinstelling jegens de
Stichting onverlet laat.
11.2 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de gegevens voor facturering. Bij
achteraf opgegeven wijzigingen in deze gegevens zal de organisatie administratiekosten in rekening
brengen á €25,00 exclusief BTW.
11.3 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum. Vanaf dertig dagen voor de
datum van het evenement geldt na facturatie per omgaande betaling. De betaling dient bij de Stichting
binnen te zijn voor aanvang van het evenement.
11.4 De Deelnemende Overheidsinstelling heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de Organisatie te melden. Als binnen vijf werkdagen na doorgeven van de
originele gegevens voor facturatie bij de Organisatie wordt aangegeven dat eerder verkeerde gegevens
voor facturatie zijn doorgegeven, zal het bepaalde in artikel 11.2 niet in werking treden.
Artikel 12: Annuleren, indeplaatsstelling bij deelname Overheidsorganisaties
12.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst is het voor de Deelnemende Overheidsinstelling niet mogelijk
deze te annuleren.
12.2 Indien de Organisatie is genoodzaakt het Centraal Congres niet door te laten gaan, maar de Decentrale
Studiedag kan wel doorgang vinden, dan is dit voor de Deelnemende Overheidsinstelling geen reden om te
Overeenkomst te annuleren. In dit geval treedt het bepaalde in artikel 13.5 en 13.6 in werking.
12.3 Een vertegenwoordiger van de Deelnemende Overheidsinstelling die is aangemeld voor deelname aan het
Centraal Congres kan, wanneer hij of zij onverhoopt verhinderd is, zich laten vervangen door een collega.
Deze wijziging moet telefonisch ofwel per e-mail worden doorgegeven, uiterlijk één dag voor aanvang het
Congres. Indeplaatsstelling kan niet per post worden doorgegeven.
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Artikel 13: Programmawijziging, wijziging Moderator, afgelasting, wijziging datum
13.1 Voor wijzigingen in het programma van het Centraal Congres geldt het bepaalde in artikel 6.
13.2 De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum van de Dag van de Digitale Overheid
te wijzigen, of het gehele evenement niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door
overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak doen gelden op
vergoeding van enigerlei schade.
13.3 Indien de datum van het Evenement wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht
het de Stichting om het evenement binnen zes kalendermaanden in vrijwel gelijke vorm te organiseren.
13.4 Indien de datum van het evenement wordt verplaatst, blijft een Overeenkomst met een
Overheidsinstelling geldig. In dit geval kan de Overheidsinstelling tot twee kalendermaanden na
bekendmaking van de nieuwe datum, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, annuleren. Annulering brengt in
dit geval géén kosten met zich mee. Na deze periode treedt de annuleringsprocedure van artikel 12.1 en
12.2 weer in werking.
13.5 Wanneer de Organisatie is genoodzaakt om het Centraal Congres niet door te laten gaan, al of niet
veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW, en het is ook niet mogelijk om de datum van
het gehele evenement te verplaatsen, zal de Organisatie in beginsel alles doen wat redelijkerwijs van haar
kan worden gevergd om de Decentrale Studiedagen die reeds zijn afgenomen door Overheidsorganisaties
wel door te laten gaan. In dat geval wordt het programma bij de opening en sluiting van de Studiedagen
herzien door de Organisatie, in overleg met de Moderator en de Deelnemende Overheidsinstelling.
13.6 Wanneer de Organisatie is genoodzaakt om het Centraal Congres niet door te laten gaan, maar de
Decentrale Studiedagen wel plaatsvinden, zoals bedoeld in het vorige artikel, wordt aan de deelnemende
Overheidsinstelling € 1.000,00 exclusief BTW minder in rekening gebracht voor deelname aan het
evenement.
13.7 Wanneer de Stichting is genoodzaakt het gehele evenement (Centraal Congres én alle Decentrale
Studiedagen) te annuleren zonder zicht op verplaatsing naar een later tijdstip, worden alle kosten voor
deelname vergoed.
Artikel 14: Aansprakelijkheid, persoonsgegevens
14.1 Voor aansprakelijkheid bij eventuele schade omtrent deelname van een Overheidsinstelling aan de Dag
van de Digitale Overheid geldt het bepaalde in artikel 7. Ten aanzien van bescherming van
persoonsgegevens en het gebruik van foto’s die genomen zijn tijdens het evenement geldt het bepaalde in
artikel 8.

Bepalingen over partnerships.
Artikel 15: Overeenkomst met een Partner
15.1 Een Overeenkomst tussen de Organisatie en een Partner komt tot stand wanneer de Stichting de
voorwaarden voor een Partnership aan een partij kenbaar maakt, deze partij aangeeft akkoord te gaan
met deze voorwaarden, en vervolgens de Stichting aangeeft dat het Partnership is geaccepteerd.
15.2 Wanneer de Stichting de voorwaarden kenbaar maakt aan een mogelijke Partner, dan bevatten die
voorwaarden ten minste, maar niet uitsluitend, de zaken genoemd in het volgende artikel.
15.3 Een op later tijdstip op te stellen contract geldt uitsluitend ter bekrachtiging van de overeengekomen
verbintenissen.
15.4 Wanneer een Partner een Overeenkomst nog niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks mee
instemt dat de Stichting begint met de uitvoer van de Overeenkomst, geldt dit ook als totstandkoming van
de Overeenkomst.
Artikel 16: Betalingscondities voor Partnerships
16.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum. Vanaf dertig dagen voor de
datum van het evenement geldt na facturatie graag per omgaande betaling, maar in ieder geval voor
aanvang van het evenement.
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16.2 Wanneer een Partner haar betalingsverplichting niet voldoet voordat het evenement aanvangt, heeft de
Stichting het recht om 5% extra in rekening te brengen bovenop het reeds verschuldigde bedrag.
Artikel 17: Annulering Partnership
17.1 Een Sponsor kan een gesloten Overeenkomst met de Stichting zonder opgaaf van reden annuleren. Dit
verplicht de Sponsor tot betaling van een som van 80% van het te betalen bedrag dat was
overeengekomen.
Artikel 18: Afgelasting, wijziging datum, annulering van het gehele evenement
18.1 Indien de datum van het Evenement wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht
het de Stichting om het evenement binnen zes kalendermaanden in vrijwel gelijke vorm te organiseren.
Een Overeenkomst met een Partner blijft geldig voor de nieuwe datum van het evenement.
18.2 Wanneer de datum van het evenement wordt verplaatst, kan een Partner een gesloten Overeenkomst
binnen één kalendermaand na bekendmaking van de nieuwe datum annuleren, zonder opgaaf van reden.
Wanneer de Partner niet binnen deze termijn annuleert, blijft de Overeenkomst geldig voor de nieuwe
datum van het Evenement.
18.3 Wanneer de Stichting is genoodzaakt het gehele evenement te annuleren zonder zicht op verplaatsing
naar een later tijdstip, worden de kosten voor het Partnership vergoed. De Stichting kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele bijkomende schade naar aanleiding van annulering van het evenement.
Artikel 19: Aansprakelijkheid bij Partnerships
19.1 De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of
personen, veroorzaakt door of in verband met Partnerships, de voorbereiding en uitvoer van de
begeleiding van de Decentrale Studiedag en zaken daaromtrent, tenzij de schade redelijkerwijs alleen aan
de Organisatie te wijten is.
19.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen
veroorzaakt door of in verband met het Partnership, tenzij de schade redelijkerwijs alleen aan de
Organisatie te wijten is.

Overige bepalingen.
Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
25.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of
verbintenis waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend
worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in Maastricht.
Artikel 26: Overige
26.1 In alle gevallen, waarin de Overeenkomst en deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden niet
voorzien, beslist de Stichting.
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