Algemene voorwaarden
1. Miele organiseert voor geïnteresseerden kookworkshops c.q. evenementen met verschillende
thema’s op diverse locaties. De duur van de afzonderlijke evenementen kan variëren, evenals het
aantal deelnemers. Het aantal deelnemers is vermeld in de informatie over het desbetreffende
evenement.
2. Men kan zich online (miele.nl), telefonisch (0347-378888) of per e-mail (info@miele.nl) voor een
kookworkshop c.q. evenement aanmelden. Vanaf het moment van ontvangst door Miele is de
aanmelding bindend en is men verplicht de deelnamekosten voor aanvang van het evenement te
voldoen.
3. De deelnamekosten zijn vermeld in de evenementenkalender. De prijzen zijn vrijblijvend en
inclusief BTW. De rekening moet na ontvangst meteen en zonder aftrek worden voldaan. Bij
niet-betaling berekenen wij alle aanmanings- en incassokosten, alsmede de gebruikelijke rente. Bij
overschrijvingen uit het buitenland gaan de kosten ten laste van de ontvanger van de rekening.
4. Bij annulering van een aanmelding binnen een week voor het evenement worden
annuleringskosten ter hoogte van 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien Miele
wegens ziekte, om organisatorische redenen of bij een te klein aantal deelnemers een evenement
afzegt, worden de deelnemers meteen op de hoogte gesteld en wordt, indien mogelijk, een
alternatieve datum vastgesteld.
5. Van toepassing is het huishoudelijk reglement van de betreffende locatie. In de vertrekken mag
niet worden gerookt. De veiligheidsinstructies van het personeel moeten worden opgevolgd (inclusief
alarminstallatie).
6. De deelnemers stemmen er met de aanmelding voor het evenement mee in dat foto's van hun
persoon, die in het kader van het evenement worden gemaakt, worden gebruikt voor
reclamedoeleinden ten behoeve van de evenementen van Miele (internetsite, programmaboekjes,
posters). Deze instemming is van onbeperkte duur. De deelnemers worden bij aanvang van het
evenement speciaal op hun instemming geattendeerd. De deelnemers wordt gevraagd het
uitdrukkelijk aan te geven als zij hiermee niet instemmen. Indien men geen bezwaar uit, geldt dit als
instemming vooraf. Van het portretrecht wordt in dit verband afstand gedaan.
7. De rechten van het evenement heeft Miele. De in het kader van de evenementen beschikbaar
gestelde documentatie is het geestelijke eigendom van Miele. De documentatie mag uitsluitend
persoonlijk worden gebruikt door de deelnemers aan het evenement. Voor een verdergaand gebruik
van het materiaal, inclusief een bedrijfsinterne verspreiding en benutting, is onze schriftelijke
toestemming vereist.
8. Op overeenkomsten met Miele is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Miele de
voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van afnemer of op
grond van dwingend rechtelijke bepalingen een rechter in een andere plaats bevoegd is. Door ons
aanbod te aanvaarden, accepteert de klant deze voorwaarden, indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk
iets anders is overeengekomen.

