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Voorwaarden 

 

 
• Het aanmeldingsformulier dient door de inschrijver volledig en correct te zijn ingevuld. De aanmelding is 

pas geaccepteerd, nadat de inschrijver van het secretariaat van RAI Automotive Industry NL een 
bevestiging heeft ontvangen en de bijgevoegde factuur heeft voldaan.  

• RAI Automotive Industry NL behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers 
aan de collectieve deelname te stellen. 

• RAI Automotive Industry NL behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde 
sluitingsdatum aanmelden te weigeren. 

• RAI Automotive Industry NL behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RAI Automotive 
Industry NL kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van Automotive Industry NL 
gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de 
inschrijver en het karakter van de activiteit.  

• RAI Automotive Industry NL behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren in geval de 
inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet danwel niet tijdig 
aanlevert.  

• De door inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door Automotive Industry NL in het kader van 
de organisatie van de activiteit verwerkt. Inschrijver verleent RAI Automotive Industry NL door acceptatie 
van de onderhavige deelnemersvoorwaarden toestemming tot gebruik van de persoonsgegevens voor 
wat betreft het verzenden van informatie aan de inschrijver over zijn / haar deelname en/of eventuele 
toekomstige activiteiten. Inschrijver is te allen tijde gerechtigd haar toestemming in te trekken door 
middel van het indienen van een schriftelijk (brief danwel e-mail) verzoek aan het adres van RAI 
Automotive Industry NL. Meer informatie met betrekking tot het door RAI Automotive Industry NL 
gehanteerde privacy beleid is te vinden in de hiernavolgende privacy statement: 
https://www.raivereniging.nl/artikel/privacystatement.html 

• De inschrijver verleent RAI Automotive Industry NL door acceptatie van de onderhavige 
deelnemersvoorwaarden toestemming tot gebruik en/of openbaarmaking van zijn naam, foto, 
contactgegevens en bedrijfsprofiel voor wat betreft activiteit gerelateerde (social-)media uitingen.  

• De inschrijver gaat akkoord met de aangegeven deelnemersbijdrage voor wat betreft de activiteit  

• Annulering door de inschrijver is mogelijk tot uiterlijk 3 (drie) dagen na inschrijving. Bij annulering door de 
inschrijver na de hiervoor aangegeven deadline(s) vervalt elk recht op restitutie van de door inschrijver 
reeds betaalde factuur met betrekking tot de kosten van deelname aan de activiteit  

• Inschrijver is verplicht de deelnemersbijdragen direct (doch uiterlijke binnen 3 10 dagen) na ontvangst 
van de factuur te voldoen.  

• RAI Automotive Industry NL behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren in geval hiervoor 
naar het oordeel van RAI Automotive Industry NL gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen onder 
andere zijn: het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, 
veiligheidssituaties, gezondheidssituaties, en/of eventuele andere vormen van overmacht. 

• RAI Automotive Industry NL garandeert dat het organiseren van de activiteit naar beste kunnen zal 
worden uitgevoerd. Een verdergaande garantie met betrekking tot de uitvoering wordt niet verstrekt en 
de contractuele aansprakelijkheid van RAI Automotive Industry NL is beperkt tot het nakomen van deze 
garantieverplichting. 

• Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de activiteit. RAI Automotive Industry NL en haar lokale 
partners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voor deelnemers ontstaat vóór, tijdens 
of na deelname aan de activiteit, tenzij RAI Automotive Industry NL en haar lokale partners opzet of 
grove schuld kan worden verweten ter zake het ontstaan van de schade. 

• Deelnemers vrijwaren RAI Automotive Industry NL voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn 
van, voortvloeiend uit of verband houdend met de activiteit, tenzij RAI Automotive Industry NL ten 
opzichte van één of meerdere deelnemers aansprakelijk zou zijn. 
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