ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECT TO INNOVATE 2019
ALGEMEEN
Connect to Innovate is een initiatief van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) en SAP
Nederland B.V. (SAP). Overal waar ‘organisatie’ wordt vermeld, betreft het dus zowel de VNSG als SAP.
Connect to Innovate wordt op basis van partnership en gelijkwaardigheid georganiseerd.
Het is de sponsoren en Connect to Innovate deelnemers niet toegestaan om:

EVENTLOCATIE (NBC Eventcentrum)
1.

Veranderingen aan te brengen aan de eventlocatie zoals plakken, hakken, breken, boren, spijkeren
of op andere wijze beschadigen van wanden, vloeren, muren, plafonds ed.

2.

Open vuur te branden, (licht) ontvlambare- of ontplofbare gassen, gevaarlijke stoffen of stank
verspreidende stoffen binnen- of buiten de eventlocatie te hebben of te gebruiken.

3.

Afval achter te laten in of rondom de eventlocatie. De organisatie van Connect to Innovate brengt
voor het opruimen hiervan € 250,- in rekening.

CATERING
4.

Dranken of etenswaren, van welke aard dan ook, binnen of buiten de eventlocatie te verstrekken,
te verkopen of in voorraad te houden.

MARKETING EN COMMUNICATIE ACTIVITEITEN
5.

Activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de organisatie schade wordt veroorzaakt
of afbreuk wordt gedaan aan het event. Ook als deze activiteiten niet direct zijn gericht tegen
bedrijven of deelnemers van het event, maar niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijk in
onderlinge concurrentieverhoudingen.

6.

Tijdens het event materialen uit te delen, zonder overleg entertainment in te huren, wanden of
deuren te beplakken met stickers, flyers of andere materialen. Bij een eerste overtreding zal de
sponsor voor een bepaalde periode worden uitgesloten van deelname aan een volgend event. Bij
een tweede overtreding zal de sponsor voor langere tijd worden uitgesloten van events of worden
geroyeerd als lid van de VNSG.

7.

Onwaarheden op reclame-uitingen te verkondigen of het SAP-logo te misbruiken. Communicatie
uitingen worden gecontroleerd en indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, behoudt de
organisatie zich het recht voor om de reclame materialen ter plekke te verwijderen.

8.

Luidsprekers te gebruiken of geluidsoverlast te veroorzaken die voor andere sponsoren of de
deelnemers als hinderlijk wordt ervaren.

9.

Reclame uitingen, naams- of merkaanduidingen te plaatsen of te gebruiken, die misleidend of
hinderlijk kunnen zijn voor andere sponsoren of bezoekers.

10. Reclamemateriaal rondom de eventlocatie te verspreiden, uit te reiken of aan te brengen op
kolommen, wanden, muren, plafonds, draagspanten e.d. Bij een eerste overtreding zal de sponsor
voor een bepaalde periode worden uitgesloten van deelname aan een volgend event. Bij een
tweede overtreding zal de sponsor voor langere tijd worden uitgesloten van events of worden
geroyeerd als lid van de VNSG.
11. Binnen of buiten de eventlocatie enquêtes onder de eventdeelnemers te houden.

WERVING EN SELECTIE
12. Alle activiteiten die het werven van personeel tot doel hebben, tijdens het event, in of rondom de
eventlocatie. De betreffende organisatie of persoon zal direct de toegang tot Connect to Innovate
worden ontzegd.
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SPONSORCONTRACTEN, FACTURATIE EN BETALING
13. Het sponsorcontract dient binnen 14 dagen na contractdatum, ondertekend te worden
geretourneerd (per post of per e-mail) aan VNSG Diensten B.V.
14. Alleen contracten die door beide partijen zijn ondertekend, zijn geldige sponsorcontracten.
15. Indien twee weken na de contractdatum het ondertekende contract nog niet door de organisatie is
ontvangen, heeft de organisatie het recht om het betreffende sponsorpakket weer vrij te geven
voor verkoop.
16. Voor de factuur van het sponsorpakket geldt een betalingstermijn van 14 dagen, echter de betaling
dient te allen tijde voorafgaand aan het event te zijn ontvangen.
17. Indien de VNSG de betaling niet tijdig heeft ontvangen, heeft de organisatie het recht het
sponsorpakket weer vrij te geven voor de verkoop. Daarnaast kan het bedrijf of de deelnemer van
verdere deelname aan Connect to Innovate worden uitgesloten.

ANNULERINGSVOORWAARDEN SPONSORPAKKETTEN
18. Annulering van het sponsorpakket binnen één maand na contractdatum: 50% van het
verschuldigde factuurbedrag.
19. Annulering van het sponsorpakket vanaf één maand na contractdatum: 100% van het
verschuldigde factuurbedrag.
20. Alleen officiële annuleringen per mail worden in behandeling genomen. De ontvangstdatum van de
annulering geldt als datum van annulering. Annuleringen kunnen worden gestuurd naar
sponsor@connect-to-innovate.nl.

EVENTREGISTRATIE
21. Entreekaarten kunnen per eventdag of voor twee eventdagen worden aangekocht en zijn alleen
geldig op de dag(en) waarvoor deze zijn aangekocht. Alleen op vertoon van de juiste badge krijgt u
toegang tot het Connect to Innovate.
22. Entreekaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
23. Een entreekaart geeft recht op 1 of 2 dagen entree tot Connect to Innovate inclusief lunch,
koffie/thee, frisdranken en netwerkborrel.
24. Adviesleden en SAP Partners kunnen maximaal 10 entreekaarten per dag aankopen. Indien blijkt
dat het aantal aangeschafte entreekaarten door adviesleden een negatieve invloed heeft op de
verhouding tussen het aantal aanwezige licentie- en adviesleden, heeft de organisatie het recht het
maximum aantal entreekaarten voor adviesleden naar beneden bij te stellen en wordt (in overleg)
het aantal teveel geregistreerde adviesleden geannuleerd en gecrediteerd.
25. Bij overschrijding van het aantal kaarten, worden de teveel bestelde kaarten per direct
geannuleerd. Het eventueel teveel betaalde bedrag (bij online betaling) wordt binnen een termijn
van één maand teruggestort op de betreffende rekening.
26. Zowel de VNSG als SAP hebben volledige inzage in deelnemers- en sponsorgegevens.
27. Na ontvangst van uw registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien
uw bedrijf niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden van Connect to Innovate behoudt de
organisatie van het event zich het recht voor om uw deelname te weigeren. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.
28. Bedrijven of medewerkers van bedrijven die werving en selectie als hoofd- of nevenactiviteit
hebben, zijn uitgesloten van deelname.
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FACTURATIE EN BETALING ENTREEKAARTEN
29. De factuur wordt naar uw factuuradres opgestuurd (ook bij online betaling).
30. De betalingstermijn is 14 dagen.
31. Betalingsmogelijkheden: iDEAL, Creditcard (Visa en Mastercard) en betaling per bank.
Bankgegevens:
Rabobank 's-Hertogenbosch
IBAN NL30 RABO 0143 2387 36
Swiftcode RABONL2U
Vermeld bij uw betaling duidelijk bedrijfsnaam, plaats, factuurnummer en naam van de deelnemer.
Aangezien per organisatie meerdere inschrijvingen mogelijk zijn, voldoet het invullen van alleen de
bedrijfsnaam niet.

ANNULERINGSVOORWAARDEN EVENTDEELNAME
32. Tot en met 31 juli 2019 kunt u uw eventdeelname kosteloos annuleren. Vanaf 1 augustus t/m
1 september 2019 bent u 50% van de eventfee verschuldigd. Voor annuleringen na 1 september
bent u de volledige eventfee verschuldigd.
33. De ontvangstdatum van de annulering geldt als datum van annulering. Annuleringen kunnen
worden gestuurd naar registratie@connect-to-innovate.nl.

OVERIGE VOORWAARDEN
34. Connect to Innovate kan alleen worden gesponsord door VNSG Adviesleden en door officiële
partners van SAP Nederland B.V.
35. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelname te weigeren en/of de inhoud
van de sponsorpakketten aan te passen.
36. Indien er in strijd wordt gehandeld met enige bepaling van dit reglement of een door (of namens)
de organisatie verstrekte aanwijzing niet wordt opgevolgd, is de organisatie bevoegd om zonder
gerechtelijke tussenkomst één of meer van de navolgende maatregelen te treffen, zo nodig op
kosten van de sponsor of eventdeelnemer en zonder enige restitutie of vergoeding van de
eventueel geleden schade:
- De aan hem of haar verstrekte eventkaart(en) in te trekken en de betrokkene(n) de toegang
tot de eventlocatie met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
- De goederen en/of reclamematerialen in beslag te nemen.
- De sponsor of eventdeelnemer van deelname aan toekomstige edities van Connect to Innovate.
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