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Stichting MEP Limburg   
Algemene voorwaarden deelname 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden | Deelname aan activiteiten Stichting MEP Limburg 
 
 
 
Art. 1 Algemeen/toepasselijkheid  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer en elke deelname aan 
activiteiten georganiseerd door Stichting Model European Parliament Limburg (hierna: de 
Stichting). Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle activiteiten die door de 
Stichting worden georganiseerd.   
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een deelnemer zich, middels de voor die 
specifieke activiteit geldende wijze van inschrijving, heeft aangemeld voor een van de 
activiteiten van de Stichting.   
3. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de inhoud of strekking van één of meerdere 
bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dienen deze te worden uitgelegd aan de hand 
van de algehele strekking van deze algemene voorwaarden.   
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld aan de hand van de algehele 
strekking van deze algemene voorwaarden.  
 
Art. 2 Deelname  
1. Op het moment dat een deelnemer zich, middels de voor die activiteit specifieke wijze van 
inschrijving, heeft aangemeld voor een van de activiteiten van de Stichting, verplicht hij zich 
tot actieve deelname aan die activiteit.   
2. De deelnemer wordt bij dezen geacht op de hoogte te zijn van het feit dat hij bij deelname 
aan activiteiten van de Stichting, deze in zekere zin vertegenwoordigt en zich dus ook aldus 
dient te gedragen.  
 
Art. 3 Kosten en uitsluiting  
1. De kosten verbonden aan de deelname van een activiteit zijn per activiteit gespecifieerd 
in lid 2 tot en met lid 6. Deze gelden voor elke activiteit, ongeacht het jaar waarin het wordt 
georganiseerd, tenzij ten minste drie weken voorafgaand aan een activiteit uitdrukkelijk 
wordt vermeld dat een ander bedrag in rekening zal worden gebracht.  
2. De kosten voor deelname aan de Straatsburgreis bedragen 125,- €  
3. Aan de Brusselreis zijn geen kosten verbonden.  
4. De kosten voor deelname aan de Limburgse MEP Conferentie bedragen 75,- €  
5. De kosten voor deelname aan de Nationale MEP Conferentie bedragen 100,- €  
6. De kosten voor deelname aan de ECB-reis bedragen 40,- €  
7. Voor elke activiteit waarvan de kosten niet in de vorige leden wordt beschreven, geldt 
datgene wat ten minste één week op voorhand van de activiteit zelf uitdrukkelijk wordt 
vermeld.  
8. Wanneer een deelnemer niet betaalt, houdt de Stichting zich het recht voor om de 
deelnemer uit te sluiten van alle toekomstige activiteiten die de Stichting organiseert of 
waaraan ze deelneemt. 
9. De Stichting behoudt zich het recht voor om deelnemers de deelname te weigeren of uit 
te sluiten van een activiteit, zonder directe opgave van redenen.
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Art. 4 Privacyverklaring 

1. De verwerkingsverantwoordelijke is Stichting Model European Parliament Limburg, KvK 
14085028, en kan te allen tijde gecontacteerd worden via info@meplimburg.nl of via 
Postbus 5140, NL-6202 WG Maastricht. 

2. De Stichting verzamelt enkel en alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
het uitoefenen van haar activiteiten, waarvoor een wettelijke verplichting bestaat tot 
verzameling en/of waarvoor de Stichting toestemming heeft gekregen om deze te 
verzamelen (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De vereiste 
contactgegevens van de deelnemer en zijn/haar ouder(s)/voogd(en) worden verzameld 
opdat de deelnemer/ouder/voogd in kwestie correct en tijdig gecontacteerd kan worden 
in de aanloop naar, gedurende en na afloop van één van de activiteiten georganiseerd 
door de Stichting. De overige gevraagde gegevens dienen voor het organiseren van de 
activiteiten in kwestie opdat de deelnemer: correct toegang tot instanties kan verkrijgen, 
kan overnachten op een bepaalde locatie, etc. 

3. De verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere personen of 
entiteiten, tenzij deze die noodzakelijk zijn om de georganiseerde activiteit tot een goed 
einde te brengen. Bij het bezoek aan (Europese) instanties worden de gegevens die de 
instantie vereist om toegang te verlenen gedeeld met de instantie in kwestie. Bij 
activiteiten waar er overnachtingen plaatsvinden worden de gegevens die het hotel 
nodig heeft om een overnachting te laten plaatsvinden gedeeld met het hotel in kwestie. 

4. De Stichting bewaart de gegevens enkel gedurende de tijd die nodig is om het 
doeleinde - waarvoor ze specifiek verzameld zijn - te bereiken. Gegevens die 
verzameld zijn met het oog op het contacteten van deelnemers worden aldus langer 
bewaard dan gegevens die verzameld zijn met louter het oog op het organiseren van 
een specifieke activiteit. 

5. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de deelnemer: 
a. Recht op inzage, de deelnemer kan te allen tijde contact opnemen met de 

Stichting op inzage te verkrijgen op de gegevens die de Stichting over 
hem/haar in bewaring heeft; 

b. Recht op rectificatie, de deelnemer kan te allen tijde contact opnemen met de 
Stichting om gegevens die de Stichting in bewaring heeft aan te passen of te 
rectificeren; 

c. Recht op verwijdering, de deelnemer kan te allen tijde contact opnemen met de 
Stichting om gegevens die de Stichting in bewaring heeft definitief te 
verwijderen; 

d. Recht op bezwaar, de deelnemer kan te allen tijde contact opnemen met de 
Stichting om bezwaar te uiten over de manier waarop de Stichting met zijn/haar 
gegevens omgaat, om welke gegevens de Stichting heeft of om enige andere 
reden; 

e. Recht op overdracht, de deelnemer kan te allen tijde contact opnemen met de 
Stichting om gegevens die de Stichting in bewaring heeft over te dragen aan 
een andere persoon of entiteit; 

f. Recht op intrekken van de toestemming, de deelnemer kan te allen tijde 
contact opnemen met de Stichting om de toestemming waarmee de 
deelnemers zijn/haar gegevens met de Stichting deelt in te trekken; 

g. Recht op klacht bij de autoriteit persoonsgegevens, de deelnemer kan te allen 
tijde contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens om een klacht in te 
dienen over de verwerking van zijn/haar gegevens door de Stichting 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-
indienen-bij-de-ap)
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6. Alle gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren van de activiteiten van 
de Stichting. Om deel te kunnen nemen aan een activiteit van de Stichting is het aldus 
een voorwaarde dat de deelnemer de gevraagde gegevens verstrekt. Indien de 
Stichting de vereiste gegevens niet (tijdig) ontvangt, kan de Stichting de deelnemer 
uitsluiten van de activiteit. 

 
Art. 5 Afmelding en kostenverhaal  
1. Een deelnemer kan zich tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan de activiteit afmelden 
voor de betreffende activiteit, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.  
2. Wanneer een deelnemer zich na de uiterlijke termijn van drie weken alsnog afmeldt voor 
de activiteit, zullen de kosten die door de Stichting reeds gemaakt zijn ten behoeve van de 
deelname, in rekening worden gebracht.  
 
Art. 6 Overmacht  
Indien er sprake is van een overmachtssituatie waardoor een deelnemer niet aan zijn 
deelnemingsverplichting kan voldoen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. 
Het bestuur van de Stichting zal beoordelen of er sprake is van overmacht. 
 
Art. 7 Sociale media en overige publicaties  
1. De Stichting kan foto’s nemen tijdens al haar activiteiten van alle aanwezige 

deelnemers. 
2. Alle foto’s kunnen gebruikt en gepubliceerd worden via de sociale media van de 

Stichting, persdocumenten en/of alle overige vormen van publicatie. 
 
Art. 8 Reisverzekering  
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een reisverzekering wanneer zij deelnemen aan 
de activiteiten van de Stichting 
 
Art. 9 Toepasselijk recht en geschillen  
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft.   
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Stichting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Stichting 
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.   
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 


