
Algemene Voorwaarden BEAU-Events 

Gegevens BEAU-Events 

• Vestigingsadres: Daalseweg 253a 6521GK Nijmegen 

• E-mail adres: klantenservice@beau-events.nl  

• KvK nummer: 30141935 

• IBAN: NL58 INGB 0005 2994 44 

• BIC (SWIFT): INGBNL2A 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door BEAU-Events en gedeponeerd op 

http://www.voorwaarden.net; 

Evenement: een door BEAU-Events georganiseerde of aangeboden activiteiten met daaronder mede begrepen het 

geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een activiteitenprogramma; 

Reguliere speeddate: Speeddate evenement die op een fysieke locatie plaatsvindt; 

Video speeddate: Speeddate evenement die vanaf elke locatie kan plaatsvinden middels computer of smartphone 

met een internetverbinding, webcam, beeldscherm, microfoon en luidspreker. 

Speeddate: Reguliere of Video speeddate. 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derden zich inschrijft 

voor een evenement, dan wel die een overeenkomst aangaat met BEAU-Events; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen BEAU-Events en de deelnemer. 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving of overeenkomst tussen deelnemer en 

BEAU-Events waarop BEAU-Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met deelnemer, voor de 

uitvoering waarvan door BEAU-Events derden dienen te worden betrokken. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van 

toepassing. Deelnemer en BEAU-Events zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van 

de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Artikel 2. Wat is inbegrepen in de reguliere speeddate? 

2.1 Het evenement duurt gemiddeld 2,5 uur en de deelnemer ontvangt 1 gratis drankje bij binnenkomst en tijdens 

de 2 pauzes een klein hapje. Uiterlijk binnen 24 uur na afloop van het evenement ontvangt deelnemer de voornaam 

en het e-mail adres van uitsluitend de deelnemers bij wie een wederzijdse interesse is getoond om het contact voort 

te zetten. 
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2.2. Indien deelnemer geen interesse heeft getoond om met minimaal 1 persoon een contact voort te zetten, mag 

deelnemer onder de noemer matchgarantie 1 keer gratis opnieuw deelnemen. De deelnemer moet wel aan de 

gehele speeddate hebben meegedaan om hiervoor in aanmerking te komen. Er kan beroep worden gedaan op de 

matchgarantie tot 6 maanden na het deelgenomen evenement. 

Artikel 3 Annulering BEAU-Events 

3.1 Indien er onvoldoende deelnemers zijn, dan wordt het evenement  standaard 21 dagen verplaatst. De deelnemer 

ontvangt uiterlijk 2 dagen vooraf hier bericht van via e-mail en SMS. De deelnemer heeft dan het recht om af te zien 

van verdere deelname, zo lang er rekening wordt gehouden met de “annuleringsregels deelnemer”. 

3.2 BEAU-Events behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een deelnemer te weigeren of te annuleren. 

De deelnemer wordt van de weigering of annulering in kennis gesteld. Bij weigering of annulering door BEAU-Events 

heeft de deelnemer recht op retour van het volledig betaalde inschrijfgeld. BEAU-Events zal in ieder geval tot 

annulering of weigering van een deelnemer overgaan als BEAU-Events op enig moment ervan op de hoogte is 

gesteld dat het gedrag van betreffende deelnemer tijdens de speeddate of in het verleden door personeel van BEAU-

Events, door personeel van de locatie waar een reguliere speeddate plaatsvindt of plaats heeft gevonden  of door 

mededeelnemers als onwenselijk of niet passend wordt of werd ervaren. 

Artikel 4 Betaling en annulering deelnemer 

4.1 Betaling van deelname dient plaats te vinden voorafgaand aan het evenement. 

4.2 Het is te allen tijde toegestaan om deelname aan een evenement te annuleren. Annulering dient via de e-mail te 

geschieden. 

4.3. Indien de annulering uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan datum evenement  wordt gestuurd, ontvangt de 

deelnemer het inschrijfgeld retour. 

4.4. Als de annulering binnen de 10 dagen tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan datum evenement wordt gestuurd, 

behoudt de deelnemer een tegoed om opnieuw te deelnemen op een andere datum. Dit tegoed is onbeperkt geldig 

en eventueel overdraagbaar. Omboeken en overdragen zijn beiden kosteloos. 

4.5. Bij annuleringen binnen 3 dagen voorafgaand aan datum  evenement, vervalt het recht op een latere deelname 

en restitutie. Ook kan er binnen 3 dagen niet worden omgeboekt. Alle interne kosten zijn gemaakt en de betaling 

wordt gezien als compensatie voor kosten zoals de huur van de locatie. Wel ontvangt deelnemer kort na evenement 

een kortingsmail als pleister op de wonden. 

4.6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk te voldoen aan alle eisen die gesteld worden om toegelaten te worden tot de 

horecalocatie waar het evenement plaatsvindt. Indien deelnemer geen toegang heeft en daardoor niet kan 

deelnemen heeft deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.  

4.7. Indien deelnemer voortijdig het evenement verlaat, wordt dit als een annulering beschouwd en kan de 

deelnemer geen aanspraak doen op de rechten van een deelnemer, zoals de matchmail. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1. BEAU-Events kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fysieke ongelukken of materiele schade 

geleden door de deelnemer in de horecalocatie tijdens het evenement of in het verkeer onderweg van/of naar het 

evenement. Tevens kan BEAU-Events niet aansprakelijk worden gesteld door schade toegebracht aan deelnemer 

door andere deelnemers tijdens of na het evenement. Ten slotte kan BEAU Events niet aansprakelijk worden gesteld 

voor alle mogelijke vormen van indirecte schade geleden door deelnemer. 

5.2. Indien zich bij een evenement onverhoopt een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, die tot 

aansprakelijkheid van BEAU-Events jegens deelnemer leidt, dan zal de aansprakelijkheid van BEAU-Events beperkt 



zijn, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de verzekeraar 

van BEAU-Events voor het betreffende schadegeval uitkeert. 

  



Artikel 6 (Korting)mails na inschrijving 

6.1 Deelnemer ontvangt na deelname aan het evenement per mail maandelijks de agenda voor alleen relevante 

steden en maximaal 1 keer in de 6 weken een kortingsmail indien BEAU-Events onvoldoende mannen of vrouwen 

voor een evenement heeft. Dit laatste zal alleen gebeuren voor de stad/leeftijdscombinatie waar deelnemer aan 

deelgenomen heeft en verschilt dus heel sterk per categorie, geslacht en regio. Deelnemer kan zich te allen tijde 

afmelden voor deze e-mails door op de uitschrijflink te drukken of een verzoek te sturen naar klantenservice@beau-

events.nl.  

6.2. Deelnemer kan zich ook vooraf verzetten tegen het ontvangen van de agenda- en aanbiedingsmails. Deelnemer 

stuurt na inschrijving voor het evenement en uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan het evenement separaat een mail 

naar klantenservice@beau-events.nl met het verzoek niet opgenomen te worden op de mailinglijst. BEAU-Events zal 

na dit verzoek verwerkt te hebben een terugkoppeling geven aan deelnemer. 

 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook op verzoek via mail of post worden toegestuurd. 
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