
 

 
Algemeen 
1. Organisator van de workshop is de desbetreffende Media Markt vestiging in Nederland. 
Inschrijving en deelname 
2. Door inschrijving voor een workshop verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. 
Organisator, deelnemer en workshop hosts zijn gebonden aan deze voorwaarden. 
3. Deelnemer kan zich inschrijven via de website middels het daarvoor bestemde 
inschrijvingsformulier of met behulp van een verkoper in de Media Markt vestiging. 
4. De deelnemer dient bij inschrijving een unieke code te vermelden. Per unieke code wordt slechts 1 
deelnemer toegelaten tot een workshop.  
5. Deelnemer wordt uitsluitend tot de workshop toegelaten indien hij de verschuldigde kosten voor 
deelname heeft voldaan. 
6.Wijzigingen in de contactgegevens van de deelnemer dienen per e-mail: 
mailto:workshops@mediamarkt.nlte worden gemeld aan Organisator. 
7. Een deelnemer aan de workshop kan de toegang tot de workshop worden ontzegd indien hij of zij 
de workshop verstoort. Of daarvan sprake is, is ter beoordeling door Organisator, dan wel host.  
 
Informatie website 
8. De Organisator behoudt zich het recht voor de informatie op de website tussentijds te wijzigen, 
indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
9.De op de communicatiemiddelen voor de workshop getoonde beelden kunnen afwijken van de 
daadwerkelijke workshopuitvoering. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Planning workshop 
10. Workshops worden conform een planning uitgevoerd. 
11. Organisator behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in de planning aan te brengen. 
12. Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten ontstaan als gevolg van uitval of 
voor extra kosten als gevolg van het verplaatsen van workshops naar een andere locatie. 
 
Intellectuele- en eigendomsrechten 
13. Workshopmateriaal dat tijdens de workshops gebruikt wordt is auteursrechtelijk beschermd en 
blijft eigendom van Organisator c.q. de hosts. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen 
gebruik is verboden. Het workshopmateriaal mag niet aan derden worden verstrekt noch worden 
verkocht of gekopieerd of vermenigvuldigd anders dan voor eigen gebruik of openbaar gemaakt, op 
welke wijze dan ook.  
 
Privacy 
14. De gegevens van de deelnemer zullen door de Organisator vertrouwelijk worden behandeld, 
verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er 
worden geen gegevens gedeeld met derde-partijen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons 
privacy policy. 
 
Slotbepalingen 
15. Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of 
fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve 
invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter 
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zake volledig uit. 
 
16. Organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de folders of in andere 
communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
17. Organisator, dan wel door Organisator ingeschakelde workshop host(s) kan/kunnen in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de 
workshop. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator in verband met de workshop wordt geheel en 
volledig uitgesloten. 
 
18. Organisator behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de 
workshops stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 
Klachten 
19. Een deelnemer kan klachten kenbaar maken per e-mail: workshops@mediamarkt.nl. 
Deze worden afgewikkeld conform de hiervoor geldende klachtenprocedure van Media Markt 
Nederland.  
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