Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Overeenkomsten
1. Er kunnen 3 typen overeenkomsten worden aangegaan met Management Producties:
1.1 Deelnemer: door het inschrijven via de website, email of telefonisch voor een congres (of
aanverwant product) gaat de klant een overeenkomst aan die verplicht tot het betalen van de
vastgestelde deelnemers fee.
1.2 Sponsor/exposant: door het schriftelijk bevestigen (ook via e-mail) of ondertekening van
het contract van een door Management Producties gedaan sponsorvoorstel verplicht de
exposant zich tot betaling van het in het voorstel opgenomen bedrag.
1.3 Organisatie van een congres (of onderdeel daarvan) voor derden: door het schriftelijk
bevestigen (ook via e-mail) van de opdracht op een door Management Producties uitgebrachte
offerte gaat de klant akkoord met betaling van het geoffreerde bedrag. Indien er later door de
opdrachtgever wijzigingen in de opdracht plaatsvinden, zal er vanuit de opdrachtgever expliciet
schriftelijk akkoord gegeven dienen te worden op het meerwerk.
Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van Management Producties van toepassing.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt binden Management Producties niet.
Management Producties handelt uitsluitend onder toepassing van haar eigen voorwaarden.
Artikel 3 – Levering
Congressen open inschrijving
3.1 Een congres van Management Producties bestaat uit een ontmoetingsdeel en een
programmadeel.
3.2 Onafhankelijk programma: in het programma zijn er geen gesponsorde onderdelen. Onze
sprekers krijgen in de regel niet betaald om hun visie te delen of u te inspireren met hun
kennis, tenzij het verzorgen van lezingen een onderdeel is van hun beroep. Als bedankje naar
onze sprekers zullen we het logo opnemen in de congresuitingen. Programma’s worden
onafhankelijk, soms met een adviesraad of kennispartners, samengesteld. Aanvragen van
bedrijven om tegen betaling bij ons te spreken worden derhalve niet gehonoreerd.
3.3 Wijzigingen in programma’s: omdat wij doorgaans sprekers van CEO level op het podium
uitnodigen, kan het voorkomen dat een spreker zich op het laatste moment dient te vervangen
in verband met zakenreizen of andere urgentere afspraken. Onvoorziene omstandigheden van
de spreker zijn hierbij ook mogelijk. Hierdoor dient het programma soms aangepast te worden.
Er zal altijd gezocht worden naar passende vervanging, echter hiervoor geeft Management
Producties geen garanties. We behouden ons het recht voor om programma’s op het laatste
moment te veranderen en zijn niet aansprakelijk voor een aangepaste inhoud.
3.4 De ontmoeting: tijdens het congres zijn er pauze onderdelen ingebouwd om te netwerken.
We doen onze uiterste best om deze tijden aan te houden, aangezien netwerken een belangrijk
onderdeel zijn van onze bijeenkomsten. Management Producties behoudt zich het recht voor om
de pauze onderdelen iets in te korten, om op tijd met het programma te kunnen eindigen.
3.5 Tijdens het ontmoetingsdeel kan sponsoring plaatsvinden van bedrijven. Dit kan zijn door
het aanbieden van drankjes en andere consumpties, naam en logovermelding tot stands en
productdemonstraties.

3.6 Er kunnen extra programma onderdelen toegevoegd zijn aan het congres, zoals een
excursie naar een bedrijf, een boottour of een workshop. Deze extra onderdelen zijn zonder
extra betaling; er kunnen dus ook geen rechten aan ontleend worden. Vaak is er een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. De plaatsen zullen toegekend worden op basis van volgorde van
inschrijving en expliciete vermelding dat u wilt deelnemen aan dit onderdeel.
Congressen in opdracht
3.7 Levering van in opdracht congres of organisatieonderdeel worden apart met de
opdrachtgever afgesproken in een opdrachtbevestiging.
Sponsoring/exposure
3.8 Levering van sponsoring/exposeren worden apart met de opdrachtgever afgesproken in een
sponsor overeenkomst.
Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden
Congressen open inschrijving
4.1 Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat u uw deelname wenst te annuleren aan
een Management Producties open inschrijving congres. Tot twee weken voor de bijeenkomst
kunt u kosteloos annuleren (alleen schriftelijk). U ontvangt daarvan een bevestiging. Daarna
bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt zich altijd laten vervangen door een
collega.
Congressen in opdracht
4.2 Indien u opdrachtgever bent voor het door ons laten organiseren van een congres of een
onderdeel van het organisatietraject aan ons uitbesteed, heeft u 8 dagen bedenktijd na uw
schriftelijke bevestiging. Indien hierdoor de planning van het project in gevaar komt wordt dit
met u besproken en kunt u afstand doen van deze bedenktijd. Anders worden de
werkzaamheden aangevangen na deze 8 dagen.
Sponsoring/exposure
4.3 Voor exposeren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tussen 6 tot 4 maanden voor het congres bent u 20% van het factuurbedrag
verschuldigd, tussen 4 tot 3 maanden voor het congres 50%, tussen 3 tot 2 maanden voor het
congres 75% en daarna het volledige bedrag.
Artikel 5 – Privacy en gegevens
Voor ons volledige privacybeleid verwijzen we u graag door naar onze privacyverklaring.
Deelnemerslijsten
5.1.1 Deelnemers ontvangen op een congres een deelnemerslijst met namen, functies en
bedrijfsnamen van alle deelnemers. Exposanten en opdrachtgevers ontvangen deze lijst een
aantal dagen op voorhand.
5.1.2 De deelnemerslijst wordt met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We zijn
echter niet aansprakelijk voor eventuele onzorgvuldigheden.
5.1.3 De deelnemerslijst is bedoeld voor netwerkdoeleinden op het congres zelf en zal niet
digitaal aan deelnemers verstrekt worden. De lijst mag niet gebruikt worden voor commerciële
doeleinden voor of na het congres.
5.1.4 Om u een idee te geven van de aanwezige bedrijven zullen we op onze website (een deel
van) de bedrijfsnamen benoemen van de reeds ingeschreven deelnemers.

Mailingen
5.2.1 Onze klanten en prospects ontvangen geregeld per post en per email informatie over onze
congressen en diensten. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit schriftelijk aan ons
doorgeven.
5.2.3 U kunt bij ons een keuze aangeven voor post of email voor het ontvangen van de
informatie. U kunt zich ook uitschrijven voor bepaalde congressen.
5.2.4 Klanten krijgen bij ons 1 maal per congres de mogelijkheid om in te schrijven met
vroegboekkorting. De kortingscode en het termijn hiervoor worden alleen per e-mail verstrekt.
5.2.5 Tussen het verwijderen van uw gegevens op uw verzoek en de mailingen kan het
voorkomen dat er toch een mailing naar u verstuurd wordt. Voor de verwerking van de
gegevens hebben we tijd nodig, we hopen op uw begrip hiervoor. Adreswijzigingen en afmelden
kunt u versturen naar adres@managementproducties.com
Artikel 6 – Betaling
Congressen open inschrijving
6.1. Het totale door de cliënt verschuldigde deelnamebedrag voor het congres wordt
gefactureerd.
6.1.1 De facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum of uiterlijk voor
startdatum van het congres. Tot twee weken voor het congres kan er schriftelijk geannuleerd
worden zonder kosten.
6.1.2. Indien de factuur niet betaald is voor aanvang van het congres, is de deelnemer zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Blijft de factuur
verschuldigd kan dit vermeerderd worden met 15% incassokosten.
Congressen (of services) in opdracht
6.2 Het totale door de cliënt verschuldigde bedrag wordt gefactureerd conform
opdrachtbevestiging in afgesproken termijnen.
6.2.1 De facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2.2. Indien de betaling van de factuur niet uiterlijk de 15e dag na de factuurdatum door
Management Producties is ontvangen, is de cliënt/deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Blijft de factuur verschuldigd kan dit vermeerderd
worden met 15% incassokosten.
6.2.3. Management Producties heeft de bevoegdheid de werkzaamheden op te schorten totdat
betaald is of zekerheid is gesteld.
Sponsoring/exposure
6.3. Het totale door de cliënt verschuldigde bedrag wordt gefactureerd conform sponsor
contract.
6.3.1 De facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen tenzij anders overeengekomen in
het contract.
6.3.2 Bij late afsluiting van een contract (vlak voor de uitvoering van een congres) geldt dat de
factuur minimaal 2 dagen voorafgaand aan het congres betaald dient te zijn.
6.3.3. Indien de betaling van de factuur niet uiterlijk de 15e dag na de factuurdatum door
Management Producties is ontvangen, is de cliënt/deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in

verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Blijft de factuur verschuldigd kan dit vermeerderd
worden met 15% incassokosten.
6.3.3. Management Producties heeft de bevoegdheid de werkzaamheden/gemaakte afspraken
op te schorten totdat betaald is of zekerheid is gesteld. zonder dat dit iets aan
betalingsverplichting veranderd.
Artikel 7 – Beëindiging overeenkomst
7.1. Indien de cliënt met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen tegenover
Management Producties in gebreke blijft, is Management Producties, na voorafgaande
ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
onverminderd het recht tot nakoming daarvan te vorderen dan wel volledige vergoeding van
kosten en schaden.
7.2. Dezelfde bevoegdheid, echter zonder voorafgaande ingebrekestelling, heeft Management
Producties indien de cliënt surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, in liquidatie treedt of indien beslag gelegd wordt ten laste van de cliënt.
Artikel 8 – Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Management Producties
onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Management Producties
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, brand en andere ernstige storingen binnen het
bedrijf van Management Producties of diens leveranciers.
12.2. In geval van overmacht bij een open inschrijving congres zal altijd getracht worden het
congres te verschuiven of te verplaatsen, afhankelijk van het tijdstip van overmacht en de
omstandigheden. Het factuurbedrag aan deelnemers en sponsors blijft gehandhaafd.
12.3 Indien de overmacht zich voordoet tijdens het congres zal verschuiving/verplaatsing van
het congres niet meer mogelijk zijn. Het factuurbedrag aan deelnemers en sponsors blijft
gehandhaafd.
12.4 Congresservices en organisatie in opdracht: Management Producties is niet gehouden tot
nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge
van overmacht, Management Producties niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de
cliënt verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden aan Management Producties te
betalen.
De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de
verplichtingen van Management Producties ingevolge deze overeenkomst zullen aan de cliënt na
overleg als meerwerk in rekening worden gebracht.
Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten van Management Producties is het Nederlands recht van toepassing.
Door ondertekening van de overeenkomst worden partijen geacht domicilie gekozen te hebben
op de vestigingsplaats van Management Producties.
Artikel 10 – Geschillen
Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid
van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het
Arrondissement van de Rechtbank te Rotterdam beslecht worden, ook indien de opdrachtgever
niet in Nederland is gevestigd.

