
Algemene Voorwaarden – versie januari 2016 
[1] 

 

 

Algemene Voorwaarden van de 

Topontmoetingen 

Inhoudstafel 
 

1. DEFINITIES 

2. TOEPASSINGSGEBIED 

3. DOELSTELLING VAN DE ONTMOETINGEN 

4. PROGRAMMA 

5. AANVRAAG TOT DEELNAME 

6. PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 

7. AANVAARDING 

8. TARIEFVOORWAARDEN EN BETALING VAN DE FACTUREN UITGEGEVEN DOOR FISA EVENTS 

9. LAATTIJDIGE BETALINGEN 

10. RECHT OM AF TE ZIEN VAN DEELNAME AAN DE ONTMOETINGEN 

11. RELATIES MET HET HOTEL – TOEKENNING VAN DE KAMERS 

12. ORGANISATIE VAN DE ONTMOETINGEN 

13. AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

14. PUBLICITEIT 

15. COMMUNICATIETOOLS 

16. AUTEURSRECHTEN 

17. WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE ONTMOETINGEN – GEVAL VAN OVERMACHT 

18. DIVERSE BEPALINGEN 

 

  



Algemene Voorwaarden – versie januari 2016 
[2] 

 

1. DEFINITIES 

Voor de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden: 

Aanvaarding betekent de beslissing van FISA EVENTS om de Individuele 
Ingeschrevene of de Genodigde te aanvaarden als Deelnemer volgens 
de modaliteiten vermeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 
 

Metgezel betekent elke natuurlijke persoon die een Deelnemer vergezelt en 
die de kamer van genoemde Deelnemer in het Hotel of in het 
Alternatieve Hotel deelt. 
 

Klant betekent de Partners en de Individueel Ingeschrevenen, samen of 
afzonderlijk. 
 

Algemene Voorwaarden betekent onderhavige algemene voorwaarden, in voorkomend geval 
aangevuld met alle instructies die FISA EVENTS zou kunnen meedelen 
aan de Klanten, die integraal deel zullen uitmaken van de Algemene 
Voorwaarden vanaf de dag waarop ze worden uitgegeven door FISA 
EVENTS, en waarvan elke Klant onweerlegbaar wordt verondersteld 
kennis te hebben genomen. 
 

Tariefvoorwaarden betekent alle tarieven (excl. btw) die van toepassing zijn op alle 
diensten en producten die door FISA EVENTS worden aangeboden 
aan haar Klanten. 
 

Partnerschapsovereenkomst betekent de overeenkomst gesloten tussen FISA EVENTS en de 
Partner met betrekking tot één of meerdere edities van de 
ONTMOETINGEN en die alle diensten regelt die FISA EVENTS zich 
ertoe verbindt tijdens de ONTMOETINGEN te verlenen ten gunste 
van de Partner. 
 

Openingsdatum betekent de officiële openingsdatum van een editie van de 
ONTMOETINGEN, zoals die wordt meegedeeld door FISA EVENTS. In 
principe valt de Openingsdatum altijd op een donderdag. 
 

Aanvraag tot Deelname betekent het document, opgemaakt door FISA EVENTS, dat de 
Individueel Ingeschrevenen en de Genodigden de mogelijkheid geeft 
om een aanvraag in te dienen voor deelname aan een editie van de 
ONTMOETINGEN. 
 

Inschrijvingsrecht betekent (a) het bedrag dat de Individueel Ingeschrevene na 
Aanvaarding moet betalen om toegang te kunnen krijgen tot de 
ONTMOETINGEN, in voorkomend geval vergezeld van een Metgezel 
of (b) het globale bedrag voorzien in de Partnerschapsovereenkomst 
voor het Package Genodigden. 
 

Entiteit betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, vennootschap of 
vereniging zonder winstoogmerk, stichting, investeringsfonds, of 
andere instelling al dan niet met rechtspersoonlijkheid. 
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FISA EVENTS betekent de naamloze vennootschap naar Belgisch recht FISA EVENTS 
NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Anderlecht (BE-1070 
Brussel), Lennikse Baan 451, ingeschreven onder 
ondernemingsnummer 0422.379.471 of elke rechtsopvolger daarvan. 
 

FISA LIFECOM betekent de moedermaatschappij van de «FISA Groep », namelijk de 
naamloze vennootschap naar Belgisch recht FISA LIFECOM NV, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te Anderlecht (BE-1070 Brussel), 
Lennikse Baan 451, ingeschreven onder ondernemingsnummer 
0874.484.989 of elke rechtsopvolger daarvan. 
 

FISA Groep betekent het geheel van de vennootschappen waarin FISA LIFECOM, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft. FISA EVENTS is één 
van de vennootschappen van de « FISA Groep ». 
 

Hotel heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.1 van de 
Algemene Voorwaarden. 
 

Alternatief Hotel heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 11.2 van de 
Algemene Voorwaarden. 
 

Individueel Ingeschrevene betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke Entiteit 
die op eigen initiatief een Aanvraag tot Deelname invult, zonder 
daartoe uitgenodigd te zijn door FISA EVENTS noch door een Partner. 
 

Genodigde betekent elke natuurlijke persoon die in het kader van een 
Partnerschapsovereenkomst door een Partner wordt uitgenodigd om 
geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan een editie van de 
ONTMOETINGEN. 
 

Verschuldigde Bedrag  betekent het geheel van de bedragen die op een bepaald moment 
door een Klant verschuldigd zijn aan FISA EVENTS, in toepassing van 
de Algemene Voorwaarden en de Tariefvoorwaarden. 
 

Package Genodigden betekent het recht van een Partner om een zeker aantal Genodigden 
uit te nodigen aan een degressief tarief ; dit recht wordt geregeld 
door de Partnerschapsovereenkomst. 
 

Partner  betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke Entiteit, 
die ervoor kiest om steun te verlenen aan de organisatie van één of 
meerdere edities van de ONTMOETINGEN. In principe brengt de 
Partner een bijdrage in geld of in natura in en ontvangt hij in ruil (i) 
een zichtbaarheid tijdens de ONTMOETINGEN en/of (ii) het recht om 
daartoe een zeker aantal personen uit te nodigen en/of (iii) diverse 
andere bijzondere regelingen of voordelen die geval per geval 
onderhandeld worden. 
 

Deelnemer betekent elke natuurlijke persoon, Individueel Ingeschrevene of 
Genodigde of Metgezel, die na Aanvaarding geheel of gedeeltelijk 
deelneemt aan een editie van de ONTMOETINGEN. 
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Programma  heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 4.1 van de 
Algemene Voorwaarden. 
 

ONTMOETINGEN  betekent het evenement « DE TOPONTMOETINGEN VAN 
DEAUVILLE » (in het Frans « LES RENCONTRES AU SOMMET DE 
DEAUVILLE ») dat jaarlijks in Deauville (Frankrijk) georganiseerd 
wordt door FISA EVENTS, dat daarvan de exclusieve rechten bezit. 
 

Vertegenwoordiger  betekent de natuurlijke persoon/personen die naar behoren 
gemachtigd is/zijn om een Entiteit te vertegenwoordigen, met dien 
verstande dat het niet aan FISA EVENTS toekomt om de echtheid 
noch de omvang van de machtiging na te gaan.  
  

Value + Diensten  betekent een geheel van bijkomende en uitzonderlijke diensten die 
door de Partnerschapsovereenkomst beheerst worden, die door FISA 
EVENTS tijdens de ONTMOETINGEN aangeboden worden aan de 
Partner en die aan de Partner worden doorberekend door FISA 
EVENTS op basis van het principe « cost plus »; deze diensten worden 
nader bepaald in de Partnerschapsovereenkomst. 
 

Website betekent de website die uitsluitend gewijd is aan de ONTMOETINGEN 
en die te vinden is op het adres www.rencontresausommet.be of 
www.topontmoetingen.be. 
 

Sponsoring betekent een geheel van promotieacties die beheerst worden door 
de Partnerschapsovereenkomst en die door FISA EVENTS in het kader 
van de ONTMOETINGEN ten gunste van de Partner gevoerd worden ; 
deze acties worden nader bepaald in de Partnerschapsovereenkomst. 
 

Btw betekent de belasting over de toegevoegde waarde of elke andere 
belasting die FISA EVENTS wettelijk verplicht is toe te passen op de 
door de Partners of de Individueel Ingeschrevenen verschuldigde 
bedragen, waarbij alle bedragen die vermeld worden in de Algemene 
Voorwaarden of in de Tariefvoorwaarden verondersteld worden 
exclusief alle belastingen te zijn. 
 

De termen die in dit artikel gedefinieerd worden hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud als in 
het meervoud. 

2. TOEPASSINGSGEBIED 

2.1 Het geheel van de contractuele relaties tussen FISA EVENTS enerzijds en de Klant anderzijds is 
onderhevig aan de Algemene Voorwaarden. 

Elke Klant verbindt er zich toe om alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden die op hem 
van toepassing zijn nauwgezet na te leven. 

2.2 Elke Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, ongeacht of die 
dateren van voor of na de Algemene Voorwaarden. 
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2.3 De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website. 

2.4 Elke Klant verbindt er zich toe om de nodige aandacht te schenken aan elk document dat hem 
door FISA EVENTS wordt bezorgd en dat instructies kan bevatten die de Algemene 
Voorwaarden aanvullen of die daarvan een of andere clausule nader bepalen. Hij verbindt er 
zich eveneens toe om regelmatig de Website te raadplegen om daar kennis te nemen van elke 
eventuele wijziging, toevoeging, … aan de Algemene Voorwaarden die aan hem tegenstelbaar 
zijn. 

3. DOELSTELLING VAN DE ONTMOETINGEN 

De ONTMOETINGEN zijn een evenement dat jaarlijks door FISA EVENTS georganiseerd wordt en dat 
erin bestaat om in Deauville (Frankrijk), gedurende enkele dagen, enkele honderden Belgische 
besluitvormers bij elkaar te brengen, afkomstig uit alle regio’s van het land en zowel in de privésector 
als in de openbare sector actief. 

De Deelnemers worden opgeroepen om deel te nemen aan conferenties, debatten, seminaries, … 
over maatschappelijke, politieke, sociale en/of culturele thema’s. De ONTMOETINGEN zijn eveneens 
de gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar vriendschappelijke en professionele relaties op te 
bouwen. 

Traditioneel vinden de ONTMOETINGEN plaats in het voorjaar vanaf donderdag in de late namiddag 
tot de daaropvolgende zondag ‘s middags. Dit tijdschema is echter informatief en is onderhevig aan 
wijzigingen. 

Tot slot genieten de ONTMOETINGEN van de steun van instellingen of bedrijven die zich 
aangesproken voelen door de thema’s die ter sprake komen tijdens de conferenties, debatten en 
seminaries. 

FISA EVENTS verbindt er zich toe om de ONTMOETINGEN met de grootst mogelijke zorg te 
organiseren teneinde een hoge kwaliteitsnorm te handhaven, zowel in de keuze van de sprekers, de 
activiteiten die voorzien worden in het Programma, het onthaal en de dienstverlening aan de 
Deelnemers, het niveau van professionalisme van de personen die de ONTMOETINGEN omkaderen 
of in de dienstverlening tijdens de maaltijden die aan de Deelnemers worden aangeboden. 

4. PROGRAMMA 

4.1 De ONTMOETINGEN bestaan in het algemeen uit : 

 een geheel van conferenties, rondetafelgesprekken, workshops,… die in principe in de 
voormiddag, in de late namiddag of tijdens bepaalde diners plaatsvinden en waaraan 
bijzonder gekwalificeerde persoonlijkheden en/of specialisten deelnemen, met zorg 
geselecteerd door FISA EVENTS; 

 een geheel van ontspannende, ludieke en/of sociale activiteiten, zoals rally, golftornooi, 
fietstochtjes… 

 drie diners (donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond), waaronder een galadiner 
(zaterdagavond); 

 een afsluitende brunch (zondag). 
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Al deze elementen, waarvan de opsomming niet limitatief noch exhaustief is, vormen het 
« Programma » 

4.2 Het Programma wordt aan de Klanten meegedeeld ten laatste 60 (zestig) dagen vóór de 
Openingsdatum van de ONTMOETINGEN. 

4.3 Bij de uitwerking van het Programma is FISA EVENTS afhankelijk van talrijke factoren waarover 
zij geen controle heeft: last-minute onbeschikbaarheid van bepaalde sprekers, 
weersomstandigheden, … In ieder geval kan FISA EVENTS de uitvoering van het Programma 
zoals dat wordt meegedeeld aan de Klanten niet garanderen. De Klanten verklaren en 
erkennen perfect op de hoogte te zijn en zich bewust te zijn van het feit dat het Programma 
een indicatief document is dat FISA EVENTS met alle mogelijke middelen zal ten uitvoer 
brengen, maar dat onderhevig is aan aanpassingen en/of wijzigingen, zelfs nog tijdens de 
ONTMOETINGEN. 

5. AANVRAAG TOT DEELNAME  

5.1 Elke natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan de ONTMOETINGEN, in voorkomend 
geval vergezeld van een Metgezel, moet verplicht een speciaal daartoe voorziene Aanvraag tot 
Deelname invullen : 

 Hetzij als Individueel Ingeschrevene; 

 Hetzij als Genodigde. 

5.2 De Aanvraag tot Deelname moet gericht worden aan FISA EVENTS. Geen enkel ander 
document of communicatie zal in overweging genomen worden. 

Op straffe van nietigheid moet de Aanvraag tot Deelname in zijn geheel ingevuld worden, op 
een eerlijke en oprechte manier, en moet ze ondertekend worden door een Genodigde of een 
Individueel Ingeschrevene of een Vertegenwoordiger als het gaat om een rechtspersoon. Er 
wordt geen rekening gehouden met enig voorbehoud of voorwaarde die in de Aanvraag tot 
Deelname geformuleerd wordt; elk voorbehoud of elke voorwaarde wordt geacht niet te 
bestaan. 

5.3 De afgifte aan FISA EVENTS van een Aanvraag tot Deelname, naar behoren ondertekend door 
een Individueel Ingeschrevene of zijn Vertegenwoordiger indien het gaat om een 
rechtspersoon, vormt uit hoofde van genoemde Individueel Ingeschrevene, een bindend en 
onherroepelijk aanbod om deel te nemen aan de ONTMOETINGEN onder de voorwaarden 
zoals vermeld in de Aanvraag tot Deelname, de Algemene Voorwaarden en de 
Tariefvoorwaarden, alsook in elk ander aanvullend document dat hem aan FISA EVENTS zou 
kunnen binden. 

De afgifte van een Aanvraag tot Deelname brengt de inwerkingtreding met zich mee van een 
contract tussen de Individueel Ingeschrevene, die in voorkomend geval onder de voorwaarden 
en volgens de modaliteiten zoals hierna beschreven dan een Deelnemer wordt, enerzijds, en 
FISA EVENTS anderzijds; dit contract is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden. 

5.4 Het contract tussen een Klant enerzijds en FISA EVENTS anderzijds kan door de Klant niet 
worden overgedragen aan een derde, om welke reden ook. 

De Klant verklaart zich daarentegen nu en voor dan akkoord met elke overdracht aan een 
derde door FISA EVENTS, geheel of gedeeltelijk, van de rechten en verplichtingen 



Algemene Voorwaarden – versie januari 2016 
[7] 

 

voortvloeiend uit het contract dat hij met haar heeft, waarbij FISA EVENTS zich uitdrukkelijk 
het recht voorbehoudt om aan elke derde van haar keuze een dergelijke onderaanneming 
en/of overdracht toe te kennen. 

6. PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 

6.1 De afgifte aan FISA EVENTS van een Partnerschapsovereenkomst, behoorlijk ondertekend door 
de Vertegenwoordiger van een Partner, en de aanvaarding daarvan door FISA EVENTS brengt 
de inwerkingtreding met zich mee van een contract tussen deze Partner enerzijds en FISA 
EVENTS anderzijds; dit contract is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden, behoudens 
uitdrukkelijke en schriftelijke wijziging van een of andere bepaling daarvan, ondertekend door 
zowel de Vertegenwoordiger van de Partner als door de afgevaardigd-bestuurder van FISA 
EVENTS, die als enige gemachtigd is om (een) dergelijke wijziging(en) te aanvaarden. 

6.2 De Partnerschapsovereenkomst regelt over het algemeen drie soorten diensten en/of rechten: 

 de Sponsoring; 

 het Package Genodigden; 

 de Value+ Diensten. 

6.3 Het bedrag dat in de Partnerschapsovereenkomst voorzien is voor het Package Genodigden is 
door de Partner verschuldigd vanaf de ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst, 
zelfs indien één of meerdere Genodigden afzien van hun deelname aan de ONTMOETINGEN. 

Indien een Genodigde afziet van deelname, zal de Partner het recht hebben om een nieuwe 
Genodigde voor te stellen aan FISA EVENTS die dan een nieuwe Aanvraag tot Deelname zal 
moeten invullen. 

6.4 De bepalingen van artikel 5.4 van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn mutatis mutandis 
van toepassing op de Partnerschapsovereenkomst.  

7. AANVAARDING 

7.1 De Aanvraag tot Deelname die is ingediend door een Genodigde of door een Individueel 
Ingeschrevene maakt het voorwerp uit van een evaluatie- en selectieprocedure, georganiseerd 
door FISA EVENTS. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de ONTMOETINGEN, moet 
de natuurlijke persoon die Deelnemer wenst te worden met name: 

 ouder zijn dan 18 jaar, en 

 deel uitmaken van de raad van bestuur of van het directiecomité van een gerenommeerd 
bedrijf (of van een gelijkaardig orgaan) dat hem tewerkstelt, als het gaat om een 
leidinggevende van een bedrijf, of 

 een man of vrouw op het hoogste politieke niveau zijn als het gaat om een persoon die 
actief is in de politiek, of  

 een leidinggevende functie uitoefenen in een belangrijk departement als het gaat om een 
overheidsambtenaar, of 

 een erkend artiest of ontwerper zijn of over het talent en/of de capaciteiten beschikken om 
dat in de toekomst te zijn, of 

 een opmerkelijke of bijzonder gekwalificeerde persoonlijkheid zijn in zijn vakgebied. 
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7.2 Elke Metgezel moet ouder dan 18 jaar zijn. 

7.3 FISA EVENTS behoudt zich het recht voor om elke Genodigde of elke Individueel Ingeschrevene 
te weigeren, zonder dat te moeten rechtvaardigen. De weigering wordt door FISA EVENTS per 
e-mail aan de belanghebbende betekend, op het e-mailadres vermeld in de Aanvraag tot 
Deelname. 

Indien een dergelijke weigering betrekking heeft op een Genodigde van een Partner, zal 
genoemde Partner het recht hebben om de geweigerde Genodigde te vervangen door een 
andere Genodigde, die op zijn beurt een Aanvraag tot Deelname zal moeten invullen en 
ondertekenen. 

7.4 FISA EVENTS behoudt zich het recht voor om elke Metgezel te weigeren die niet voldoet aan 
de criteria opgesomd in artikel 6.2 hierboven. De weigering wordt door FISA EVENTS per e-mail 
aan de belanghebbende betekend, op het e-mailadres vermeld in de Aanvraag tot Deelname. 

In dit geval zal de Deelnemer het recht hebben om de geweigerde Metgezel te vervangen door 
een andere Metgezel, die op zijn beurt zal moeten voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 
6.2 hierboven. 

7.5 FISA EVENTS verwerkt de aanvaardingsprocedure naargelang de Aanvragen tot Deelname 
binnenkomen (principe van « first come, first served »). Als de capaciteit van het Hotel niet 
meer toelaat om nieuwe deelnemers te herbergen, behoudt FISA EVENTS zich het recht voor 
om elke nieuwe Aanvraag tot Deelname te weigeren. De weigering wordt door FISA EVENTS 
per e-mail aan de belanghebbende betekend, op het e-mailadres vermeld in de Aanvraag tot 
Deelname. 

7.6 De ontvangst door FISA EVENTS van de Aanvraag tot Deelname kan in geen geval beschouwd 
worden als eender welke Aanvaarding van genoemde Aanvraag tot Deelname vanwege FISA 
EVENTS. 

7.7 Een Aanvraag tot Deelname wordt niet in aanmerking genomen indien ze uitgaat van een 
Individueel Ingeschrevene die één of meerdere verplichtingen ten opzichte van de FISA Groep 
niet nakomt of nagekomen heeft, wat ook de aard en/of het belang daarvan moge zijn. 

Zo wordt een Aanvraag tot Deelname evenmin in aanmerking genomen indien ze uitgaat van 
een Genodigde waarvan de Partner één of meerdere verplichtingen ten opzichte van de FISA 
Groep niet nakomt of nagekomen heeft, wat ook de aard en/of het belang daarvan moge zijn. 

7.8 FISA EVENTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de fouten of vergetelheden die ze 
zou kunnen begaan bij de beoordeling van een Aanvraag tot Deelname. 

7.9 Ingevolge de Aanvaarding is de Individueel Ingeschrevene ertoe gehouden om elke factuur te 
betalen die regelmatig te zijner attentie wordt uitgegeven door FISA EVENTS, in toepassing van 
de Algemene Voorwaarden en de Tariefvoorwaarden, met inbegrip van elke boete, 
schadeloosstelling of uitzonderlijk bedrag verschuldigd in toepassing van genoemde Algemene 
Voorwaarden en dit zelfs indien, om welke reden dan ook, de Individueel Ingeschrevene niet 
zou deelnemen aan de ONTMOETINGEN, of een Metgezel de Individueel Ingeschrevene niet 
zou vergezellen, in welk geval de bepalingen van artikel 9 hieronder van toepassing zijn. 
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De Aanvaarding is enkel geldig voor zover de Individueel Ingeschrevene het Verschuldigde 
Bedrag volledig betaalt en hij nauwgezet alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden 
nakomt. 

7.10 In geen geval zal FISA EVENTS aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de directe, indirecte, 
incidentele of andere gevolgen van een niet-aanvaarding van een Aanvraag tot Deelname voor 
de Individueel Ingeschrevene of voor de Genodigde of voor de Metgezel of voor de Partner of 
voor eender welke derde. 

7.11 De Aanvaarding heeft uitsluitend betrekking op de editie van de ONTMOETINGEN waarvoor de 
Aanvraag tot Deelname is ingediend door de Individueel Ingeschrevene of door de Genodigde. 
In geen geval doet ze een of ander recht ontstaan op deelname, door de Individueel 
Ingeschrevene of door de Genodigde, aan een toekomstige editie van de ONTMOETINGEN – 
buiten diegene die het voorwerp uitmaakt van de Aanvaarding – die nadien door FISA EVENTS 
zou georganiseerd worden. 

7.12 FISA EVENTS behoudt zich het recht voor om elke persoon van zijn keuze uit te nodigen voor 
deelname aan de ONTMOETINGEN. 

8. TARIEFVOORWAARDEN EN BETALING VAN DE FACTUREN UITGEGEVEN DOOR FISA EVENTS  

8.1 FISA EVENTS behoudt zich het recht voor om de Tariefvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en 
in alle gevallen waar een dergelijke maatregel als nodig of nuttig wordt geacht voor een betere 
organisatie van de ONTMOETINGEN. De eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de 
Tariefvoorwaarden worden aan de Klanten meegedeeld via alle mogelijke middelen. 

8.2 Wanneer de Aanvraag tot Deelname wordt ingediend door een Individueel Ingeschrevene en 
deze het voorwerp heeft uitgemaakt van een Aanvaarding, geeft FISA EVENTS een factuur uit 
die de volgende bedragen omvat 

 Het Inschrijvingsrecht; evenals 

 Elke andere kost of bedrag vastgesteld in de Tariefvoorwaarden. 

De Individueel Ingeschrevene is ertoe gehouden de in onderhavig artikel bedoelde factuur 
contant te betalen vanaf de datum van uitgifte. 

8.3 Wanneer de Partnerschapsovereenkomst, naar behoren ondertekend door een 
Vertegenwoordiger van de Partner, naar FISA EVENTS wordt verstuurd, geeft deze laatste één 
of meerdere facturen uit die alle bedragen omvatten met betrekking tot de Sponsoring en het 
Package Genodigden. De Partner is ertoe gehouden de in onderhavig artikel bedoelde 
factuur/facturen contant te betalen vanaf de datum van uitgifte daarvan. 

8.4 In de weken die volgen op de afsluitdatum van de ONTMOETINGEN, zal FISA EVENTS een 
factuur sturen naar de Partner die heeft genoten van Value+ Diensten. De Partner is ertoe 
gehouden om de in onderhavig artikel bedoelde factuur contant te betalen, vanaf de datum 
van uitgifte. 

8.5 FISA EVENTS behoudt zich het recht voor om, in bepaalde gevallen, volgens de modaliteiten 
die ze vrij vastlegt, kortingen aan te bieden op de algemeen toegepaste tariefvoorwaarden, in 
het bijzonder ter attentie van de Individueel Ingeschrevenen die lid zijn van bepaalde kringen 
die uitdrukkelijk vermeld worden op de Aanvraag tot Deelname. 
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Als de Individueel Ingeschrevene zijn lidmaatschap bij genoemde kring vergeet te vermelden, 
verliest hij automatisch het recht om de in voorgaande paragraaf vermelde korting te doen 
gelden. 

8.6 Het feit dat een Individueel Ingeschrevene heeft kunnen genieten van een verminderde prijs 
op grond van een door FISA EVENTS gevoerde speciale actie, om welke reden ook en in welke 
omstandigheden ook, in bepaalde gevallen of regelmatig, betekent niet dat hij het recht heeft 
om later diezelfde prijs of hetzelfde voordeel te eisen. 

8.7 Betalingen per cheque of in geld worden niet aanvaard. FISA EVENTS behoudt zich het recht 
voor om het gebruik van bepaalde kredietkaarten te weigeren. 

Alle kosten verbonden aan de door een Klant gebruikte betalingswijze(n) zijn volledig te zijnen 
laste. 

8.8 Elke klacht met betrekking tot een factuur moet ingediend worden binnen acht dagen na de 
datum van uitgifte van genoemde factuur. Een dergelijke klacht doet niets af van de 
verplichting van de Klant om de andere facturen te betalen die opeisbaar zijn op het moment 
van de klacht of daarna en geeft hem geen enkel recht om gelijk welke betaling op te schorten 
die verschuldigd is aan FISA EVENTS noch om gelijk welke andere verplichting tegenover deze 
laatste op te schorten. 

8.9 De Aanvaarding is onderworpen aan de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde van goede 
betaling, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden, van alle facturen die op dat moment zijn uitgegeven – of na de Aanvaarding.  
Het staat FISA EVENTS vrij om al dan niet deze ontbindende clausule in te roepen. 

8.10 Voor iedere Partner of Individueel Ingeschrevene is het Verschuldigde Bedrag ondeelbaar en 
definitief. Indien, om eender welke reden (afwezigheid van een Genodigde, of van bepaalde 
sprekers die voorzien waren in het Programma, niet-verschijnen van een publicitaire 
inlassing…), FISA EVENTS niet in staat is om alle diensten te verlenen die verwacht werden 
door de Partner of de Individueel Ingeschrevene, blijft het Verschuldigde Bedrag volledig te 
betalen, zonder dat de Partner of de Individueel Ingeschrevene beroep zou kunnen doen op 
een of andere uitzondering van niet-uitvoering. 

8.11 In het kader van de Europese richtlijnen over de btw, moet FISA EVENTS een btw-stelsel 
toepassen naargelang de plaats van de dienstverlening. Aldus volgen de door FISA uitgegeven 
facturen het volgende schema : 

 Elke factuur uitgegeven met betrekking tot de Sponsoring: het Belgische btw-
stelsel is van toepassing ; 

 Elke factuur uitgegeven met betrekking tot andere diensten: het Franse btw-
stelsel is van toepassing. 

9. LAATTIJDIGE BETALINGEN 

9.1 Niettegenstaande elke andere bepaling van de Algemene Voorwaarden, geeft elke laattijdige 
betaling van eender welk bedrag dat door een Klant dient betaald te worden in toepassing van 
de Algemene Voorwaarden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag 
van de factuur of naar keuze van FISA EVENTS vanaf de Openingsdatum van de 
ONTMOETINGEN aanleiding,  
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 tot betaling van een verwijlinterest van 1% per maand en dit tot de volledige betaling 
en onverminderd een eventuele schadevergoeding ; 

 tot een vermeerdering, bij wijze van forfaitaire schadeloosstelling, met 15% met een 
minimum van 150€ (honderdvijftig euro), en vermeerderd met andere 
schadeloosstellingen, eventueel verschuldigd voor enig nadeel, aan te tonen door 
FISA EVENTS; 

 tot de onmiddellijke opeisbaarheid van elke som die verschuldigd is of zal worden 
aan FISA EVENTS (zelfs met vervaldagen die nog ver weg liggen), onverminderd het 
recht, voor deze laatste, om de deelname van een in gebreke blijvende Klant aan de 
ONTMOETINGEN op te zeggen, ten laste van deze Klant.  
 

9.2 FISA EVENTS is gerechtigd van rechtswege de uitvoering op te schorten van alle verplichtingen 
die ze kan hebben ten opzichte van een Klant die in gebreke blijft om eender welke factuur te 
betalen die door FISA EVENTS of eender welke vennootschap van de FISA Groep aan hem is 
opgemaakt. Dit voorrecht kan uitgeoefend worden door de simpele vaststelling van de 
afwezigheid van betaling, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. 

In het bijzonder, als op de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN een Klant in gebreke blijft 
voor de betaling van het Verschuldigde Bedrag, is FISA EVENTS gerechtigd om zijn deelname 
aan de ONTMOETINGEN te annuleren en om de kamer die hem oorspronkelijk was toegekend 
opnieuw vrij te verhuren, en dit onverminderd de andere bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden. 

De Klant wordt dan geacht eenzijdig afstand te hebben gedaan van zijn deelname en hij is dan 
van rechtswege de bedragen verschuldigd zoals voorzien in artikel 10 van onderhavige 
Algemene Voorwaarden. 

Bovendien is door de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten 
opzichte van FISA EVENTS alle kosten verschuldigd voor de invordering van de onbetaalde 
schuld, onverminderd het recht van FISA  EVENTS op terugbetaling van de gerechtskosten in 
overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 

9.3 Onverminderd de eventuele toepassing van andere bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden, vanaf de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, brengt elke laattijdige 
betaling van het Verschuldigde Bedrag door een Klant aan het secretariaat van de 
ONTMOETINGEN van rechtswege een verhoging van het Verschuldigde Bedrag met 7,5% 
(zevenenhalf procent) met zich mee, zonder dat het aldus verhoogde bedrag lager mag zijn 
dan 150€ (honderdvijftig euro). De aldus berekende verhoging is onmiddellijk betaalbaar, 
samen met het Verschuldigde Bedrag, waarin het verwerkt wordt. 

Deze verhoging wordt gerechtvaardigd door de hogere administratieve kosten die door FISA 
EVENTS gemaakt worden voor het opzetten van een beveiligde voorziening voor het innen van 
de facturen tijdens de ONTMOETINGEN.  

10. RECHT OM AF TE ZIEN VAN DEELNAME AAN DE ONTMOETINGEN 

10.1 De Deelnemers zijn er zich bewust van dat hun volle en volledige deelname aan de 
ONTMOETINGEN een sleutelelement is in het succes van de ONTMOETINGEN. Na Aanvaarding 
maakt de deelname van een Individueel Ingeschrevene integraal deel uit van de organisatie en 
de planning van de ONTMOETINGEN. Elke verandering waartoe een Individueel Ingeschrevene 
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beslist impliceert belangrijke en onomkeerbare gevolgen, in functie van de nabijheid van de 
Openingsdatum van de ONTMOETINGEN. 

10.2 Na Aanvaarding zal een Individueel Ingeschrevene het recht hebben om af te zien van 
deelname aan de ONTMOETINGEN, om welke reden ook, onder de volgende voorwaarden :  

a. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend meer dan 60 kalenderdagen vóór de 
Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, zal de betreffende Individueel 
Ingeschrevene een forfaitair bedrag van 150€ (honderdvijftig euro) betalen;  

b. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend meer dan 15 kalenderdagen maar 
minder dan 60 kalenderdagen vóór de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, 
zal de betreffende Individueel Ingeschrevene 50% van het Verschuldigde Bedrag 
betalen;  

c. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend minder dan 15 kalenderdagen vóór 
de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, zal de betreffende Individueel 
Ingeschrevene het volledige Verschuldigde Bedrag betalen.  

10.3 Na Aanvaarding zal de Individueel Ingeschrevene het recht hebben om tot annulering van 
deelname van de Metgezel te verzoeken, om welke reden ook, onder de volgende 
voorwaarden :  

a. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend meer dan 60 kalenderdagen vóór de 
Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, zal de betreffende Individueel 
Ingeschrevene een forfaitair bedrag van 50€ (vijftig euro) betalen;  

b. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend meer dan 15 kalenderdagen maar 
minder dan 60 kalenderdagen vóór de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, 
zal de betreffende Individueel Ingeschrevene een forfaitair bedrag van 150€ 
(honderdvijftig euro) betalen;  

c. Als bovenvermeld recht wordt uitgeoefend minder dan 15 kalenderdagen vóór 
de Openingsdatum van de ONTMOETINGEN, zal de betreffende Individueel 
Ingeschrevene een forfaitair bedrag van 500€ (vijfhonderd euro) betalen.  

10.4 De eenzijdige mogelijkheid tot opzegging zoals voorzien in artikel 10.2 en 10.3 wordt 
uitgeoefend door schriftelijke kennisgeving, aangetekend verstuurd naar FISA EVENTS, 
waarbij de postdatum dienst doet als bewijs, dit alles op straffe van nietigheid. De 
Individueel Ingeschrevene zal echter onweerlegbaar verondersteld worden zijn recht op 
verzaking uitgeoefend te hebben in overeenstemming met artikel 10.2 of 10.3, als FISA 
EVENTS redelijkerwijze uit de omstandigheden (bv. op basis van de telefoongesprekken 
of op basis van een gebrek aan voorbereiding van de stand) kan afleiden dat de 
betreffende Individueel Ingeschrevene definitief niet zal deelnemen aan de 
ONTMOETINGEN of dat de Metgezel de Individueel Ingeschrevene niet zal vergezellen.  

10.5 Voor de bedragen zoals bedoeld in artikels 10.2, 10.3 en 10.4 zal FISA EVENTS (volgens de 
eerder al gedane facturatie) hetzij een creditnota opstellen hetzij een bijkomende 
factuur, waarbij deze laatste door de Individueel Ingeschrevene volledig contant te 
betalen zal zijn.  
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10.6 Indien een Genodigde afziet van deelname aan de ONTMOETINGEN, heeft de Partner de 
mogelijkheid om hem te vervangen door een andere Genodigde volgens de bepalingen 
voorzien in artikel 6.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden. Of de Partner dit recht 
doet gelden of niet, het bedrag van het Package Genodigden blijft volledig verschuldigd. 

11. RELATIES MET HET HOTEL – TOEKENNING VAN DE KAMERS 

11.1 De meeste van de sleutelevenementen die tijdens de ONTMOETINGEN georganiseerd worden, 
vinden plaats in een hotel van de categorie « luxehotels » dat beschikbaar is in Deauville 
(Frankrijk) en dat gekozen wordt door FISA EVENTS voor de kwaliteit van haar hoteldiensten 
(hierna « Hotel »). 

11.2 Er wordt uitdrukkelijk bepaald – en toegegeven door de Partner en de Deelnemer – dat de 
verdeling van de kamers afhankelijk is van de beschikbaarheden in het Hotel. Ook al doet FISA 
EVENTS haar uiterste best om alle Deelnemers onder te brengen in het Hotel, zou het 
uitzonderlijk kunnen dat bepaalde Deelnemers ondergebracht worden in een ander hotel, 
indien mogelijk aanpalend aan het Hotel, behorende tot dezelfde categorie als het Hotel en 
beschikkende over gelijkaardige diensten als het Hotel (hierna « Alternatief Hotel »).  In 
voorkomend geval zal FISA EVENTS maatregelen nemen om het transport van de Deelnemers 
van het Alternatieve Hotel naar het Hotel te vergemakkelijken.  

Er wordt uitdrukkelijk toegegeven door de Partner en de Individueel Ingeschrevene dat een 
dergelijke verplaatsing geen eenzijdige verbreking van het contract in hoofde van FISA EVENTS 
uitmaakt. 

11.3 Naargelang de beschikbaarheden kan een Individueel Ingeschrevene een kamer vragen van 
een hogere kwaliteit dan de standaardkamer volgens de Tariefvoorwaarden. 

FISA EVENTS is als enige bevoegd om te oordelen over de capaciteit en/of de mogelijkheid om 
te voldoen aan de eventuele vraag/vragen van de Individueel Ingeschrevene. 

11.4 Deelname aan eerdere edities van de ONTMOETINGEN houdt voor de Deelnemer geen enkel 
recht in op een welbepaalde kamer. 

11.5 Bij het in bezit nemen van de sleutel van hun kamer aanvaarden de Deelnemers zich zonder 
voorbehoud te onderwerpen aan de algemene voorwaarden en aan het huishoudelijk 
reglement van het Hotel, in voorkomend geval van het Alternatief Hotel. 

11.6 Wat de diensten van het Hotel of, in voorkomend geval van het Alternatief Hotel betreft, 
wordt enkel de huisvesting, het ontbijt in de zaal en de maaltijden die door FISA EVENTS 
georganiseerd worden, door FISA EVENTS ten laste genomen, vanaf de Openingsdatum tot de 
afsluitdatum ‘s middags. 

Elk supplement of andere dienst die door de Deelnemer in het Hotel, of in voorkomend geval 
in het Alternatief Hotel, besteld wordt, zal uitsluitend te zijnen laste zijn en door hem betaald 
worden aan het tarief en de voorwaarden zoals vastgelegd door het Hotel, of in voorkomend 
geval door het Alternatief Hotel. 

In geen geval zal FISA EVENTS hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden, net als bij 
eventuele beschadiging, diefstal, ongeval … tijdens het verblijf van de Deelnemer in het Hotel 
of in voorkomend geval in het Alternatief Hotel. 
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De aansprakelijkheid van FISA EVENTS beperkt zich uitdrukkelijk tot het betalen van de met het 
Hotel of het Alternatief Hotel overeengekomen prijs voor het ter beschikking stellen van de 
kamer gedurende drie nachten, het aanbieden van drie keer ontbijt in de zaal en de maaltijden 
georganiseerd door FISA EVENTS. 

12. ORGANISATIE VAN DE ONTMOETINGEN 

12.1 FISA EVENTS is als enige gemachtigd om alle maatregelen te nemen betreffende de 
modaliteiten voor de organisatie van de ONTMOETINGEN, in de ruimste zin van het woord. De 
Individueel Ingeschrevenen en de Partners erkennen uitdrukkelijk dat zij het recht heeft om 
alle maatregelen te nemen die nodig zijn om het goede verloop te verzekeren van de 
ONTMOETINGEN en haar reputatie, evenals het naleven van de Algemene Voorwaarden. 

In voorkomend geval, kunnen in de gevallen zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden, 
maatregelen genomen worden op kosten van de Individueel Ingeschrevenen en/of Partners in 
overtreding, onverminderd het recht van FISA EVENTS om bijkomende schadevergoeding te 
vorderen in functie van het werkelijk geleden nadeel. 

12.2 FISA EVENTS kan te allen tijde een Deelnemer verbannen die door zijn gedrag ernstige schade 
zou toebrengen aan het goede verloop van de ONTMOETINGEN of aan haar reputatie, zonder 
dat een dergelijke verbanning aanleiding kan geven tot een of andere schadevergoeding ten 
gunste van de in fout zijnde Deelnemer. 

13. AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

13.1 FISA EVENTS zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden in geval van diefstal of 
ongeval tijdens de ONTMOETINGEN of op weg van of naar Deauville (Frankrijk). 

Iedere Klant zal erop toezien dat de risico’s die betrekking hebben op al hun goederen en/of 
alle materiaal dat naar Deauville (Frankrijk) zou gebracht worden, gedekt zijn door adequate 
verzekeringen, onderschreven bij toonaangevende maatschappijen. 

13.2 Over het algemeen zal FISA EVENTS in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor 
eender welke overtreding van de Franse nationale of plaatselijke wetten en/of 
reglementeringen vanwege een Klant. De Klanten verbinden er zich toe om FISA EVENTS 
schadeloos te stellen voor elke vervolging of veroordeling ter zake, in hoofdsom, interesten en 
kosten (in het bijzonder de eventuele kosten van verdediging in rechte). 

In het bijzonder, als een Klant tijdens de ONTMOETINGEN personeel in dienst zou hebben, 
verbindt hij er zich toe om nauwgezet de Franse sociale wetgeving na te leven met betrekking 
tot de voorwaarden voor de aanwezigheid van dit personeel dat tewerkgesteld wordt in 
Deauville (Frankrijk). 

13.3 Elke Klant is ertoe gehouden om op eigen kosten op een gepaste manier alle risico’s te laten 
verzekeren die verbonden zijn met zijn deelname aan de ONTMOETINGEN van alle personeel, 
elke aangestelde, gemachtigde, of in het algemeen, elke persoon die zich op de 
ONTMOETINGEN kan bevinden voor zijn rekening. Deze verzekering moet een verklaring 
bevatten waarin afstand wordt gedaan van verhaal tegen FISA EVENTS. De Klant is ten 
overstaan van FISA EVENTS aansprakelijk voor alle gevolgen die zouden kunnen voortvloeien 
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uit het niet naleven van de verplichtingen die hem ten laste worden gelegd in de Algemene 
Voorwaarden. 

13.4 Iedere Klant doet afstand van alle verhaal, in geval van diefstal, ongeval of eender welke 
schade, tegen FISA EVENTS en haar Vertegenwoordigers, en de andere Klanten. 

14. PUBLICITEIT 

Het is formeel verboden voor de Deelnemers om monsters, documenten of, in het algemeen, elk 
promotiemateriaal of –voorwerp te verspreiden tijdens de ONTMOETINGEN, zonder het voorafgaand 
schriftelijk akkoord van FISA EVENTS. 

15. COMMUNICATIETOOLS 

15.1 Ter gelegenheid van iedere editie van de ONTMOETINGEN, stelt FISA EVENTS een geheel van 
communicatietools ter beschikking van de Deelnemers voor het optimaliseren van de 
networking-capaciteit tijdens de ONTMOETINGEN, te beginnen met de exhaustieve lijst van de 
Deelnemers. 

FISA EVENTS beschikt over het exclusieve recht om deze communicatietools, die ze vrij kiest, 
uit te geven, net als de inhoud en de vorm daarvan. Zij kan dat uitbesteden of de uitgifte 
daarvan toekennen aan elke derde van haar keuze. 

De Deelnemers verklaren zich akkoord om vermeld te worden (met inbegrip van hun foto) in 
de verschillende communicatietools die aldus worden uitgegeven en gebruikt door FISA 
EVENTS. 

15.2 FISA EVENTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de fouten of vergetelheden die 
zouden kunnen voorkomen in elke communicatie die de verschillende in dit artikel vermelde 
personen vermeldt. 

16. AUTEURSRECHTEN 

Indien, in de loop van een editie van de ONTMOETINGEN, een Partner en/of een Deelnemer een of 
ander muziek- of multimedia-programma verspreidt, is deze Partner en/of Deelnemer ertoe 
gehouden om onmiddellijk alle rechten of belastingen te betalen die omwille van deze verspreiding 
verschuldigd zijn aan de rechthebbenden of de openbare instanties of administraties die belast zijn 
met het innen daarvan. FISA EVENTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht. 

17. WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE ONTMOETINGEN – GEVAL VAN OVERMACHT 

17.1 Bij onvoorziene omstandigheden (zoals brand, natuurrampen, storingen of tekorten in de 
bevoorrading van energie, stormen, algemene staking, staking van het personeel dat aan het 
Hotel is toegewezen door de eigenaars en/of uitbaters daarvan, bomalarm of andere daden 
van terrorisme of vandalisme, onvoorziene politieke of economische gebeurtenissen, enz.), 
behoudt FISA EVENTS zich het recht voor om de data van de ONTMOETINGEN en de 
openingsuren daarvan te wijzigen en/of om geen toegang te verlenen tot het Hotel, geheel of 
gedeeltelijk, zonder dat de Klant, ongeacht het goed en/of de dienst die door FISA EVENTS 
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wordt verstrekt, eender welk recht tegenover haar zou kunnen doen gelden noch van haar 
eender welke schadeloosstelling of eender welke schadevergoeding zou kunnen eisen. In het 
algemeen doet de Klant afstand van alle mogelijke verhaal tegenover FISA EVENTS, haar 
personeel en/of haar onderaannemers met betrekking tot of in verband met de manier 
waarop op de omstandigheden waarvan in onderhavig artikel sprake is, wordt geanticipeerd, 
hoe die worden voorbereid en/of beheerd. 

17.2 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 17.1 hierboven, zal de Klant bij volledige 
annulering van de ONTMOETINGEN het recht hebben op terugbetaling van de bedragen die hij 
reeds betaald heeft voor zijn deelname aan de ONTMOETINGEN, mits aftrek van de uitgaven 
die door FISA EVENTS gedaan zijn voor de organisatie van de ONTMOETINGEN (gelijk verdeeld 
over de Deelnemers), zonder dat de Klant de terugbetaling zou kunnen eisen van enig ander 
bedrag noch aanspraak zou kunnen maken op eender welke schadeloosstelling of eender 
welke schadevergoeding.  

18. DIVERSE BEPALINGEN 

18.1 Op straffe van niet-ontvankelijkheid en onverminderd eventueel strengere bepalingen 
voorzien in de Algemene Voorwaarden, moet elke klacht van een Klant tegen FISA EVENTS, op 
straffe van nietigheid, verplicht met aangetekend schrijven aan haar gericht worden, ten 
laatste binnen de twee dagen na de vaststelling van het feit/de feiten dat/die aanleiding 
geeft/geven tot genoemde klacht en, in ieder geval ten laatste twee weken na de afsluitdatum 
van het Salon. 

18.2 Het contract met de Klant treedt in werking bij de ondertekening van de Aanvraag tot 
Deelname of de Partnerschapsovereenkomst en blijft van kracht tot de afsluitdatum van de 
ONTMOETINGEN, onverminderd het voortbestaan van de rechten en verplichtingen die open 
blijven op die datum, in toepassing van de Algemene Voorwaarden en onverminderd de 
gevallen van vervroegde opzegging zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. 

18.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de Algemene 
Voorwaarden zal enkel de Franstalige versie rechtsgeldig zijn. 

18.4 Het door FISA EVENTS niet of laattijdig doen gelden van een recht en/of een verhaal 
voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, mag in geen geval beschouwd worden als een 
verzaking aan dit recht of verhaal, of aan elke ander recht of verhaal dat zij zou kunnen 
inroepen op grond van de Algemene Voorwaarden. 

18.5 Het feit dat een Klant in de loop van of in verband met de ONTMOETINGEN geniet of in de loop 
van of in verband met een eerdere editie van de ONTMOETINGEN zou genoten hebben van 
een afwijking of een tolerantie, zelfs herhaaldelijk of doorlopend, bij de toepassing van één of 
meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, ongeacht de aard van genoemde 
afwijking en/of tolerantie of ongeacht de omstandigheden en/of de motiveringen, impliceert 
geen enkel verworven recht in hoofde van de betreffende Klant noch in hoofde van enige 
andere Klant. De afwijking en/of tolerantie kan niet worden tegengeworpen aan FISA EVENTS 
tenzij dit het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaand schriftelijk akkoord van deze 
laatste, dat hoe dan ook uiterst restrictief zal geïnterpreteerd worden. 

18.6 Elke inbreuk tegen één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, ongeacht de aard 
daarvan of ongeacht de omstandigheden, zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling door de Klant van een vergoeding vastgelegd 
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op het forfaitaire bedrag van 2.000€ (tweeduizend euro) per inbreuk, onverminderd het recht 
van FISA EVENTS om een bijkomende schadeloosstelling te vorderen in verband met de 
geleden schade. 

18.7 De titels van de verschillende artikels en paragrafen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel 
ter verduidelijking van de tekst ingevoegd en kunnen geenszins worden beschouwd als enige 
vorm van definitie, beperking of afbakening van het toepassingsgebied of het doel van het 
artikel of de paragraaf waarop ze specifiek betrekking hebben. 

18.8 De Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgische recht. Elk geschil betreffende de 
Algemene Voorwaarden of elk geschil tussen FISA EVENTS en een Klant of een Genodigde 
wordt uitsluitend voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel 
(België) gebracht, behoudens het recht van FISA om het geschil voor een andere bevoegde 
rechtbank te brengen in overeenstemming met de nationale of internationale rechtsregels. 

 


