Algemene voorwaarden
Stichting LetsLunch (kvknr 8184050)
Artikel 1.
Toepasbaarheid
1.1
Onder LetsLunch wordt verstaan: Stichting LetsLunch die zich richt op het
organiseren van periodieke lunches voor ondernemers en
beslissingsbevoegden.
1.2
Onder deelnemer wordt verstaan degene die zich inschrijft of deelneemt aan
LetsLunch.
1.3
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2.
Uitvoering / Voorbehouden
2.1
Letslunch laat via de website www.letslunch.nl en periodieke e-mailingen
weten waar en wanneer de lunches plaatsvinden. De agenda en locaties zijn
altijd onder voorbehoud. LetsLunch houdt zich het recht voor een lunchdatum
en/of lunchlocatie zonder opgaaf van redenen te annuleren of te wijzigen. Een
locatiewijziging is geen reden voor annulering van de inschrijving. Eventuele
wijzigingen worden zo snel mogelijk per mail of via de website bekend
gemaakt.
2.2
De deelnemer dient bevoegd te zijn zich in te schrijven namens het bedrijf c.q.
de rechtspersoon. Bij gebleken onbevoegdheid is de deelnemer persoonlijk
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de
inschrijving.
2.3
Letslunch houdt zich het recht voor een inschrijving te weigeren of ongedaan
te maken. LetsLunch zal de betreffende deelnemer zo spoedig mogelijk per
mail of telefonisch op de hoogte stellen en de weigering toelichten.
Artikel 3.
Vergoeding
3.1
De deelnemer is aan LetsLunch een vergoeding verschuldigd voor deelname
aan LetsLunch. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het bedrag dat op de
website of in de bevestigingsmail staat vermeld voor deelname.
3.2
De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de deelnemer zich inschrijft
voor LetsLunch.
Artikel 4.
Betaling
4.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de deelnemer gehouden om de
facturen van LetsLunch te voldoen binnen zeven dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van
overmaking ten gunste van een door LetsLunch aan te wijzen bankrekening.
4.2
Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd
van 1,5% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente over het nog
openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand
gerekend. aarnaast heeft LetsLunch het recht zonder nadere ingebrekestelling
of anzegging alle met de invordering van het verschuldigde gepaard gaande
kosten, erechtelijke of buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. De
vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste
15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 205,-.
4.3
Over door de LetsLunch verschuldigde bedragen wordt geen BTW in rekening
gebracht, tenzij anders aangegeven.
Artikel 5.
Annulering
5.1
De deelnemer die zich heeft ingeschreven, maar verhinderd is, dient dit
voorafgaand aan de lunch via info@letslunch.nl door te geven. De datum van
ontvangst van dit mailbericht wordt als datum van annulering gehanteerd.
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5.2

5.3

5.4
5.5

De kosten voor deelname worden gecrediteerd c.q. niet in rekening gebracht,
mits de annulering tot veertien dagen voor de betreffende lunchdatum
geschied. Bij annulering in een periode korter dan 14 dagen tot de lunchdatum
blijft de deelnemer verplicht tot betaling, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen met Letslunch.
Indien de deelnemer zelf verhinderd is, kan deze een vervanger sturen onder
voorwaarde dat deze voldoet aan de op de website vermelde doelgroep en de
gegevens van deze nieuwe deelnemer bij LetsLunch bekend zijn via
info@letslunch.nl. De verhinderde deelnemer blijft verantwoordelijk voor de
betaling van de factuur.
In geval van annulering van de lunch door LetsLunch, bijvoorbeeld in verband
met te weinig deelname of door ziekte van de uitvoerders, ontvangen de
deelnemers die reeds betaald hebben het deelnamebedrag retour.
In geval van weigering van een inschrijving waarvoor al betaald is, ontvangt de
deelnemer het deelnamebedrag retour.

Artikel 6.
Privacy / persoonsgegevens
6.1
Deelnemers gaan ermee akkoord dat foto’s die tijdens LetsLunch gemaakt
worden op de website van LetsLunch geplaatst mogen worden. Indien de
deelnemer hier bezwaar tegen heeft kan dit worden doorgegeven via
info@letslunch.nl
6.2
Het opgegeven emailadres wordt gebruikt om informatie toe te zenden over de
activiteiten van LetsLunch.
6.3
Na afloop van de lunch wordt aan iedere deelnemer een deelnemerslijst
verstrekt, per mail of via de website. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen
heeft kan dit vooraf worden doorgegeven via info@letslunch.nl
Artikel 7.
Aansprakelijkheid
7.1
Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan LetsLunch en
eventueel andere door LetsLunch georganiseerde activiteiten. Behoudens
ingeval van opzet of grove schuld van Letslunch, is Letslunch niet aansprakelijk
voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de deelnemer dan
wel het bedrijf dat de deelnemer vertegenwoordigt, lijdt als gevolg van
deelname aan Letslunch.
7.2
Eventuele allergieën, dieetwensen of voedingsrestricties worden door Letslunch
doorgegeven aan het restaurant waar de lunch plaatsvindt. Deelnemer en
restaurant zijn zelf verantwoordelijk voor naleving ervan. Letslunch is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door de geserveerde maaltijden.
7.3
Letslunch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten,
onvolkomenheden en/of technische stoornissen in de informatievoorziening of
voortvloeiend uit publicaties (website, mailing, etc.).
Artikel 8.
Intellectueel eigendom
8.1
Letslunch behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit
geldt zowel voor het concept Letslunch (merkrecht, handelsnaamrecht,
handelsgeheimen, know how, copyright) als voor de website www.letslunch.nl
(modelrecht, domeinnaam, copyright).
8.2
Het is deelnemers uitdrukkelijk niet toegestaan het concept Letslunch of
elementen daarvan en de webpagina’s, zowel uiterlijk als inhoudelijk, te
bewerken, kopiëren, dupliceren, downloaden, publiceren, distribueren of
commercieel te gebruiken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
Letslunch.
Artikel 9.

Toepasselijk recht en geschillen
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Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Het Nederlands recht is
van toepassing.
Artikel 10. Disclaimer website
LetsLunch heeft de website www.letslunch.nl zorgvuldig samengesteld. De gebruiker
dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt aangepast.
LetsLunch garandeert niet dat informatie op de site te allen tijde actueel, juist en
correct is. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor
handelen op basis van de op of via de website beschikbare
informatie. LetsLunch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of
indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van de op de
site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke
reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet behoorlijk functioneren van de website.
Artikel 11. Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet
rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden
vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van
de te vervangen bepalingen.

Algemene voorwaarden LetsLunch, gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder 08184050.

