Bijzondere voorwaarden Dyade Voordeelservice BV
nummer 2021-002
Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen maken - naast de
Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Voordeelservice BV (hierna: VDS) onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst die is aangegaan door Opdrachtgever
(hier de naam van de Opdrachtgever doorvoeren) (hierna: Opdrachtgever) met Dyade
Voordeelservice BV (hierna: Opdrachtnemer).
Gezamenlijk hierna Partijen,
komen in aanvulling op dan wel in afwijking van de bepalingen in de ALV van
Opdrachtnemer als volgt overeen:
1. Sponsoring en informatiemarkt
a. Opdrachtnemer biedt verschillende vormen van sponsoring aan en organiseert
een informatiemarkt bij cursussen in de ruimste zin des woords zoals maar niet
beperkt tot, workshops, trainingen, leergangen, masterclasses, events en
dergelijke (hierna: Bijeenkomst(en).
b. De informatiemarkt wordt, wanneer mogelijk, tijdens de Bijeenkomst(en)
georganiseerd. Bezoekers van de Bijeenkomst(en) kunnen de informatiemarkt
bezoeken.
c. De Bijeenkomst(en) zoals bedoeld in lid a worden georganiseerd door Dyade
Academy BV.
2. Opnames voor commerciële doeleinden
a. Door het accepteren van onderhavige ALV gaat de Opdrachtgever van de door
Opdrachtnemer georganiseerde informatiemarkt akkoord met het door
Opdrachtnemer maken/gebruik maken van opnames - zoals maar niet beperkt tot
fotografie en/of video - voor commerciële doeleinden.
b. Dat houdt tevens in dat vertegenwoordigers van de Opdrachtgever op de
informatiemarkt tijdens deze Bijeenkomst(en) herkenbaar in beeld (kunnen)
komen.
3. Gebruik van film,- geluids- en/of andere opnameapparatuur tijdens
Bijeenkomsten en informatiemarkt
a. Het is de Opdrachtgever verboden op de Bijeenkomst(en) door Dyade Academy
georganiseerd, film,- geluids-, en/of andere opnameapparatuur te gebruiken dan
wel via live verbindingen uit te zenden op bijvoorbeeld sociale media en
dergelijke, met dien verstande dat het maken van foto’s wel is toegestaan.
b. Het is de Opdrachtgever wel toegestaan gebruik te maken van film,- geluidsen/of andere opnameapparatuur op de informatiemarkt die georganiseerd wordt
tijdens de Bijeenkomst(en).
4. Wijzigingen en annulering
a. Dyade Academy BV behoudt te allen tijden het recht de datum, het programma en
de vorm van de Bijeenkomst(en) te wijzigen of te annuleren.
b. Ten gevolge van de annulering van de Bijeenkomst(en) onder lid a wordt de
informatiemarkt tevens geannuleerd.
c. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen
voor de informatiemarkt te annuleren.
d. Bij annulering door de Opdrachtnemer zoals bedoeld onder lid b en c wordt de
Opdrachtgever de volgende opties aangeboden:
i.
Wanneer de fysieke Bijeenkomst(en) wordt omgezet naar een digitale
Bijeenkomst(en) wordt een vervangend sponsorpakket en/of alternatief
voor de informatiemarkt passende binnen bij de digitale Bijeenkomst(en)
aangeboden aan de Opdrachtgever.
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ii.

De Overeenkomst tot sponsoring en/of deelname aan de informatiemarkt
wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende overeenkomstige
Bijeenkomst.

5. Prioriteitsbepaling
In het geval dat bij het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in artikel 1
deze Bijzondere voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:
a. Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde
bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in deze Bijzondere
voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.
b. In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te allen
tijde de bepalingen in de ALV van kracht.
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