
 
 
 

Algemene voorwaarden Stichting Jurist en Werk 
Om transparant te maken welke afspraken gelden als u deelneemt aan het Jurist en Werk 
congres van de Stichting Jurist en Werk, hanteren wij deze Algemene voorwaarden 
 
Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op de personen die deelnemen 
aan het Jurist en Werk congres 
(“evenement”).  
2. Van deze algemene voorwaarden kan 
slechts schriftelijk worden afgeweken. 
Rechtsbetrekking uitsluitend met de 
Stichting Jurist en Werk. 
Dienstverlening 
3. Alle opdrachten en andere 
dienstverlening worden 
uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd 
door de stichting Jurist en Werk. 
Ongeacht enige andere bedoeling.  
4. Derden kunnen geen rechten ontlenen 
aan de dienstverlening van en door 
Stichting Jurist en Werk. 
Aansprakelijkheid 
5. Aan de Stichting Jurist en Werk 
verbonden personen zijn in geen 
geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan 
de Stichting Jurist en Werk 
verbonden personen” vallen alle 
voormalige, huidige en toekomstige 
bestuursleden.  
Communicatie  
6. Alle elektronische communicatie, 
waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De 
deelnemer stemt ermee in dat Stichting 
Jurist en Werk gebruik maakt van digitale 
communicatiemiddelen en diensten voor 
opslag van gegevens. Stichting Jurist en 
Werk is niet aansprakelijk voor schade die 
voortvloeit uit het gebruik daarvan. 

Bescherming- en gebruik 
Persoonsgegevens  
7. Stichting Jurist en Werk verwerkt 
persoonsgegevens van haar deelnemers 
en daar werkzame bestuursleden. Zij is 
zowel verwerker als 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin 
van de AVG.  
8. Stichting Jurist en Werk bewaart 
elektronische of papieren 
persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is voor de organisatie en 
afwerking van haar congres.  
9. U heeft het recht om de Stichting Jurist 
en Werk te verzoeken uw 
persoonsgegevens te verbeteren, aan te 
vullen, te verwijderen of af te schermen 
indien die gegevens onjuist, onvolledig of 
niet van belang zijn, of indien zij in strijd 
zijn met wet- en regelgeving. 
10. Stichting Jurist en Werk verstrekt uw 
persoonsgegevens aan de deelnemende 
kantoren, die betrokken zijn bij de 
verlening van onze dienst. 
11. Op alle rechtsbetrekkingen met 
Stichting Jurist en Werk is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 
 
 

 


