ALGEMENE VOORWAARDEN DAMESZAKEN – VERSIE 9 AUGUSTUS 2021

1. Definities
Algemene Voorwaarden Dameszaken:

de onderhavige Algemene Voorwaarden die op de
(rechts)verhouding tussen de Deelnemer en
Dameszaken van toepassing zijn.

Dameszaken:

Dameszaken is een initiatief van Bierman
Advocaten LLP, gevestigd aan de Laan van
Westroijen 4, 4003 AZ te Tiel.

Deelnemer:

de natuurlijke persoon die al dan niet in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, direct of
indirect (via de onderneming waar deze natuurlijke
persoon in dienst is of in een andere hoedanigheid
werkzaamheden voor verricht), een Overeenkomst
sluit met Dameszaken in het kader van het
deelnemen aan een Event.

Event:

een door Dameszaken of in opdracht van haar
georganiseerde
netwerkbijeenkomst
en/of
daarmee samenhangende belevenis op de
Eventlocatie.

Eventlocatie:

de locatie waar een Event plaatsvindt.

Overeenkomst:

iedere overeenkomst tussen Dameszaken en de
Deelnemer of de onderneming waar de Deelnemer
in dienst is of in een andere hoedanigheid
werkzaamheden voor verricht in het kader van het
deelnemen aan een Event.

Toegangsbewijs:

een door Dameszaken verstrekt bewijs waaruit de
bevoegdheid van de Deelnemer blijkt om aan het
Event deel te mogen nemen.
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Toegangsprijs:

de prijs voor deelname aan een Event.

Website:

de
website
van
Dameszaken
(www.dameszaken.com) en eventueel daaraan
verbonden social media accounts.

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden Dameszaken zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Dameszaken en de Deelnemer.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Dameszaken zijn slechts
van toepassing, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen
Dameszaken en de Deelnemer.
2.3. Iedere verwijzing door de Deelnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt
door Dameszaken uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden Dameszaken nietig
zijn, vernietigd worden en/of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling(en) worden
in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het
doel en de strekking hiervan.
3. (Totstandkoming) Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt na aanmelding door de Deelnemer via de Website tot stand op het
moment dat deze aanmelding per e-mail door Dameszaken aan de Deelnemer is bevestigd.
4. Facturering en betaling
4.1. Alle door Dameszaken gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere
heffingen van overheidswege.
4.2. Het definitief door de Deelnemer verschuldigde bedrag wordt door Dameszaken vooraf aan
het Event aan de Deelnemer gefactureerd.
4.3. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum door
storting of overmaking op (een) door Dameszaken aangewezen bankrekening(en). Betaling
van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een
bankrekening van Dameszaken.
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4.4. Door Dameszaken gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Indien de
Deelnemer niet tijdig betaalt, is de Deelnemer, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande factuurbedrag wettelijke rente
verschuldigd. Daarnaast is de Deelnemer aan Dameszaken buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
en het bijhorende Besluit.
4.5. Naast de buitengerechtelijke kosten is de Deelnemer tevens de daadwerkelijk door
Dameszaken gemaakte gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.6. De Deelnemer is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.
5. Event
5.1. De Deelnemer dient bij het betreden van de Eventlocatie en gedurende de periode dat de
Deelnemer op de Eventlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs
en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van
Dameszaken, medewerkers van de Eventlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander
bevoegd gezag te tonen.
5.2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Deelnemer verstrekt en geeft aan één
Deelnemer toegang tot het Event en de Eventlocatie.
5.3. Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de
Eventlocatie.
5.4. Alleen aanschaf via Dameszaken garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De
bewijslast van deze geldigheid rust op de Deelnemer. De Deelnemer kan de toegang tot de
Eventlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is
verkregen van Dameszaken of niet in het bezit is van de Deelnemer.
5.5. Dameszaken behoudt zich het recht voor om ter zake een Event een reglement van
huishoudelijke aard op te stellen. De Deelnemer stemt ermee in om zich in
overeenstemming met dit reglement te gedragen.
5.6. Behoudens de schriftelijke toestemming van Dameszaken is het de Deelnemer niet
toegestaan om het bezoek aan het Event vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke
(digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel
iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van het Event.
5.7. Dameszaken behoudt zich het recht voor om gedurende een Event geluids- en/of
beeldopnamen te maken.
5.8. Dameszaken kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden, voorschriften en/of
(huishoudelijke) reglementen stellen aan de toegang tot een Event en het verblijf op de
Eventlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar
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samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), de brandweer, politie en andere
hulpdiensten.
5.9. Dameszaken is gerechtigd (onderdelen van) een Event te wijzigen. Uitsluitend in geval van
annulering van het Event in het geheel, zal Dameszaken op schriftelijk verzoek van de
Deelnemer aan degene die de factuur voor deelname aan het Event heeft betaald, de
Toegangsprijs te restitueren.
5.10. Dameszaken is gerechtigd (onderdelen van) een Event te annuleren of verplaatsen. Het
is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te controleren of een Event wordt/is
geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie
wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Dameszaken zich inspannen om ervoor te zorgen
dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Deelnemer daarover wordt geïnformeerd.
Dameszaken kan echter niet garanderen dat de Deelnemer deze informatie voor aanvang
van het Event ontvangt.
6. Aansprakelijkheid
6.1. De Deelnemer begeeft zich naar, op of van de Eventlocatie geheel op eigen risico.
6.2. Dameszaken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid.
6.3. Uitgesloten van aansprakelijkheid van Dameszaken is indirecte schade, daaronder
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen.
6.4. Indien en voor zover Dameszaken aansprakelijk is voor schade van de Deelnemer, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Dameszaken
uit te keren bedrag. Indien deze verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Dameszaken voor schade van de Deelnemer beperkt tot de
Toegangsprijs.
6.5. Dameszaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de
annulering, wijziging of verplaatsing van een Event, noch voor enigerlei andere schade, uit
welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van
Dameszaken en/of de Eventlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere
personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het
Event of in verband met het verblijf op de Eventlocatie, tenzij de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Dameszaken.
7. Overmacht
7.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zich onafhankelijk van de wil van
Dameszaken voordoet – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
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Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk
onmogelijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, cybercriminaliteit,
pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het
bedrijf van Dameszaken of diens partners en/of (toe-)leveranciers van leveranciers van
Dameszaken en/of beperkende overheidsmaatregelen vanwege in ieder geval, maar niet
beperkt tot pandemieën.
7.2. Dameszaken is gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien
sprake is van overmacht en zolang de overmachtssituatie als bedoeld in artikel 7.1
(voort)duurt zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.
7.3. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft Dameszaken het recht
om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige
schade van Deelnemer.
7.4. Hetgeen reeds is gepresteerd voorafgaand aan de overmachtssituatie, wordt naar
evenredigheid door Dameszaken in rekening gebracht.
8. Privacy en persoonsgegevens
8.1. Door het sluiten van een Overeenkomst met Dameszaken kunnen (persoons)gegevens van
de Deelnemer worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze
door de Deelnemer verstrekte (persoons)gegevens worden door Dameszaken verwerkt.
8.2. Op de verwerking van de door de Deelnemer verstrekte (persoons)gegevens is het
privacystatement van Dameszaken van toepassing dat te raadplegen is op de Website.
8.3. Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor
het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacystatement van
Dameszaken.
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op de Algemene Voorwaarden Dameszaken en alle Overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen alle geschillen omtrent de Algemene
Voorwaarden Dameszaken, de Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee
samenhangende rechtsbetrekkingen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
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