Algemene voorwaarden voor deelname aan de Esri GIS Tech
Algemeen
De volgende organisaties, werkend met GIS-technologie van Esri, kunnen kosteloos deelnemen aan de
Esri GIS Tech:
- Organisaties met een onderhoudscontract;
- Organisaties met een abonnement op een Esri-product;
- Organisaties die lid zijn van de AGGN;
- ZZP’ers die in het bezit zijn van een EDN-licentie.
Voor overige deelnemers is goedkeuring vereist van Esri Nederland B.V. (hierna Esri Nederland) en zijn de
deelnamekosten € 545,- per persoon excl. BTW (€ 659,45 incl. BTW). Voor studenten geldt een afwijkende
regeling. Deze regeling vindt u onder het kopje ‘Studenten’.
Inschrijven
Het inschrijven voor deelname aan de Esri GIS Tech is mogelijk via het online inschrijfformulier op de
website van de Esri GIS Tech. Na het voltooien van dit formulier bent u geregistreerd als deelnemer aan
de Esri GIS Tech en bent u akkoord gegaan met de voorwaarden ‘Algemene voorwaarden voor deelname
aan de Esri GIS Tech’ en het privacy statement van Esri Nederland. Esri Nederland hecht veel belang aan
de bescherming van uw persoonsgegevens. Esri Nederland zal uw persoonsgegevens verwerken conform
het privacy statement van Esri Nederland die te raadplegen is via het inschrijfformulier.
Esri Nederland behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren. In een dergelijk geval wordt u als
inschrijver door Esri Nederland geïnformeerd over deze weigering.
Studenten
Studenten kunnen kosteloos deelnemen aan de Esri GIS Tech onder de volgende voorwaarden:
- De student zit in het 4e jaar van zijn studie;
- De onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) heeft een onderhoudscontract met Esri.
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor studenten, waardoor Esri Nederland zich het recht
voorbehoudt een inschrijving van een student te weigeren. In een dergelijk geval wordt u als student door
Esri Nederland geïnformeerd over deze weigering.
Beeldmateriaal
Tijdens de Esri GIS Tech kunnen geluid-, foto-, en/of beeldopnamen worden gemaakt die later kunnen
worden gebruikt in publicaties of andere uitingen van Esri Nederland of door journalistieke media. Op de
foto- en beeldopnamen kunt u herkenbaar in beeld worden gebracht. De foto- en beeldenopnamen worden
niet geanonimiseerd voorafgaand aan het gebruik hiervan door Esri Nederland of journalistieke media. Esri
Nederland verstrekt het foto- en/of beeldmateriaal ook aan een derde partij t.b.v. het delen van voornoemd
foto- en/of beeldmateriaal via onze website en het delen van het foto- en/of beeldmateriaal met
deelnemers van de Esri GIS Tech. Door deelname aan de Esri GIS Tech gaat u hiermee akkoord.
Bij online evenementen heeft u altijd een keuze om uw camera al dan niet aan/uit te zetten en/of u heeft de
mogelijkheid om in het door Esri Nederland gebruikte online eventplatform uw privacy-instellingen te
personaliseren.
Indien u geluid, foto- en/of beeldopnamen van de Esri GIS Tech wenst te publiceren op het internet en/of
sociale media met een zakelijk doel of vanuit uw organisatie, dan is dit alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming hiervoor vanuit Esri Nederland. Publicatie van geluid ,- foto, en/of beeldopnamen van de Esri
GIS Tech op het internet en/of sociale media zonder voornoemde schriftelijke toestemming is alleen
toegestaan voor persoonlijk gebruik en op persoonlijke titel. In alle gevallen geldt dat u bij het gebruik van
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geluid, foto- en beeldopnamen van de Esri GIS Tech zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van het
materiaal conform de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

Beschikbaarheid livestream, website en/of andere applicaties
Esri Nederland kan inzake haar evenementen gebruik maken van het internet. Denk hierbij aan het
internet op de locatie waarover bijvoorbeeld een livestream wordt uitgezonden of aan het internet waarvan
u gebruik maakt om toegang te krijgen tot ons evenement. Het internet betreft een aaneenschakeling van
netwerken, routers, servers en dergelijke die allen afzonderlijk onvoldoende of niet kunnen functioneren.
Esri Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van het internet en de door
Esri Nederland ingeschakelde platforms. Uiteraard spannen wij ons in om proactief rekening te houden
met ongewenste situaties (zoals de slechte werking van het internet) door weloverwogen keuzes te maken
m.b.t. uitwijkmogelijkheden en alternatieven.
Facturatie
Facturatie van eventuele deelnamekosten geschiedt zo spoedig mogelijk na inschrijving, waarbij de
volledige deelnamekosten in één keer worden gefactureerd. Deze factuur dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te worden voldaan aan Esri Nederland. Indien de inschrijving wordt voltooid binnen 14 dagen
voor aanvang van de Esri GIS Tech, dient het verschuldigde bedrag per omgaande, maar uiterlijk voor de
eerste dag van de Esri GIS Tech, door Esri Nederland te zijn ontvangen.
Annulering
Annulering van deelname aan de Esri GIS Tech kan door een e-mail te sturen naar gistech@esri.nl, met
het verzoek tot annulering van deelname aan de Esri GIS Tech en, indien van toepassing, het verzoek tot
het aanmelden van een plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger moet werkzaam zijn bij het bedrijf of de
organisatie van de initiële deelnemer. Als er kosten in rekening zijn gebracht voor deelname, kan er
kosteloos worden geannuleerd tot 1 week voor aanvang van de Esri GIS Tech. Annuleren tussen 1 week
voor aanvang van de Esri GIS Tech en de start van de Esri GIS Tech is niet meer mogelijk.
No-show
Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor deelname aan de Esri GIS Tech houdt Esri
Nederland rekening met deze deelname en maakt hiervoor kosten. Annulering is slechts mogelijk conform
hetgeen is bepaald onder het kopje ‘Annulering’ van deze ‘Algemene voorwaarden deelname aan de Esri
GIS Tech’. In de gevallen waarin annulering niet meer mogelijk is of deelnemer niet om annulering heeft
verzocht conform het bepaalde onder het kopje ‘Annulering’ behoudt Esri Nederland zich het recht voor om
€ 50,- excl. BTW (€ 60,50 incl. BTW) in rekening te brengen bij deelnemer of de organisatie van
deelnemer. De helft van deze kosten wordt geschonken aan een goed doel. De andere helft is ter dekking
van de door Esri Nederland gemaakte administratie- en organisatiekosten.
Bijzondere bepalingen
Voor zover Esri Nederland voor de uitvoering van haar evenementen (mede) afhankelijk is van al dan niet
door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten
van deze derden niet aan Esri Nederland toegerekend kunnen worden.
Esri Nederland is niet aansprakelijk voor letsel of schade, op welke rechtsgrond dan ook, direct of indirect
geleden door de deelnemer en/of de organisatie van deelnemer, verband houdende met deelname van
deelnemer en/of de organisatie van deelnemer aan de Esri GIS Tech, tenzij het letsel of de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Esri Nederland. Op de
rechtsverhouding tussen u als deelnemer en Esri Nederland is Nederlands recht van toepassing.
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