
Algemene Voorwaarden bezoekers Plafond – & Wanddag 2021: 

1. De Algemene Voorwaarden gelden voor de Plafond- & Wanddag gehouden op 10 november 

te Nijkerk, die georganiseerd wordt door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor 

Afbouwbedrijven, hierna te noemen NOA. 

2. Het inschrijven voor de Plafond- & Wanddag 2021 houdt in dat u verklaart in te stemmen met 

deze Algemene Voorwaarden. 

3. De NOA kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen, dit zal op de website 

kenbaar worden gemaakt. 

4. De uitleg en uitvoering van de Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen bindend. Op het 

moment dat er zich iets voor doet waar in de Algemene Voorwaarden niet over gesproken 

wordt, dan is de beslissing van NOA bepalend. 

5. U dient de registratiegegevens naar waarheid in te vullen. NOA heeft het recht om naar een 

geldig legitimatiebewijs te vragen. 

6. NOA kan bezoekers uitsluiten van deelname, indien er onjuiste gegevens worden verstrekt of 

fraude wordt gepleegd. 

7. NOA is niet aansprakelijk voor fouten op de website. 

8. Na uw registratie voor de Plafond- & Wanddag, ontvangt iedere aanmelder een 

bevestigingsmail met E-ticket die als toegangsbewijs dient voor de Plafond- & Wanddag. 

9. NOA en zijn partners maken gebruik van een website en sociale media. Door ondertekening 

van het inschrijfformulier (bij leden onder de 18 jaar dient een ouder/verzorger te 

ondertekenen) gaat u akkoord met het maken van beeldopnames tijdens de Plafond- & 

Wanddag. Tevens gaat u akkoord met het gebruik van beeldmateriaal op website en sociale 

media. U bent vrij aan te geven dat beeldmateriaal van u niet mag worden gebruikt door NOA 

of zijn sponsoren op website of sociale media. Gelieve een bericht te sturen via 

het info@noa.nl. 

10. NOA is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens de Plafond- & Wanddag. 

11. In situaties, waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist NOA. 

12. Door in te schrijven gaat u akkoord met de coronavoorwaarden (volgens de dan geldende 

richtlijnen van het RIVM). 

 

 

 

 

 

 

 


