
Algemene voorwaarden Speeddating de Kempen 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het aanmelden voor een speeddateavond bij Speeddating de Kempen. Bij het 
aanmelden voor een speeddateavond ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring (beiden vermeld op de 
website) 

Aanmelden en betaling 

Om te kunnen deelnemen aan een speeddate avond, dien je je eerst online aan te melden op de website van Speeddating de Kempen. 
Zodra je je hebt aangemeld en je de betaling hebt voldaan en deze door Speeddating de Kempen is ontvangen, is de boeking definitief. Op 
de website krijg je dan ook een melding dat het aanmelden is gelukt. Vervolgens krijg je via de mail een bevestiging van je aanmelding. Kijk 
ook even in de spam als je het bericht niet meteen ziet! De betaling verloopt via Mollie, een beveiligde betaalprovider. De inschrijfkosten 
vermeld op onze website zijn inclusief btw. Betaling dient altijd direct bij het aanmelden op de website en vooraf plaats te vinden. 

De deelnemers dienen single en minimaal 20 jaar te zijn. Elke deelnemer dient zich in te schrijven in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. 
Speeddating de Kempen heeft het recht u te weigeren indien u zich niet aan deze voorwaarden voldoet. 

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar werkelijke en juiste gegevens. 

Annulering vanuit overmacht en bijzondere omstandigheden 

Nu in de tijd van crisis in Nederland vanwege Covid-19 virus kan het zomaar zijn dat Speeddating de Kempen genoodzaakt is om een 
speeddate te verplaatsen naar een andere datum. Ook kan het zijn dat we vanwege het coronavirus een periode geen speeddates kunnen 
organiseren, noodgedwongen door overheidsmaatregelen of een ander maatschappelijk belang. Speeddating de Kempen biedt je dan een 
vervangende speeddate aan, zodat je inschrijfgeld niet verloren gaat. Speeddating de Kempen geeft in dit geval geen geld terug. 

Annulering door te weinig deelnemers 

Wij doen ons best om een speeddate aan te bieden met voldoende deelnemers. Indien er minder dan 24 personen hebben aangemeld, 
annuleren wij de speeddate een dag van tevoren en verplaatsen de aanmeldingen naar de eerstvolgende gelegenheid. Je ontvang hiervoor 
een bericht via de mail.  

Annulering door de deelnemer zelf 

Je kunt tot drie dagen van te voren annuleren (met opgave van reden) door een bericht te sturen naar Speeddating de Kempen. Echter kan 
jouw afmelding ertoe lijden dat er net te weinig deelnemers zouden zijn, en dit is dan erg jammer voor de overige deelnemers. Indien je 
iemand kent die in jouw plaats wil en kan komen dan mag dit en vinden we dan zelfs fijn! Laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten. We 
hebben dan zijn of haar gegevens wel nodig. Deze persoon kan zich dan zelf nog aanmelden of een mail sturen. Bij klachten die kunnen 
wijzen op een corona besmetting of je bent in contact geweest met iemand met corona dan ben je verplicht te annuleren! We willen geen 
enkel risico lopen voor de overige deelnemers. Bij afmelding kunnen wij in overleg je aanmelding verplaatsen naar een andere 
speeddateavond. Je kunt ook een kortingscode toegestuurd krijgen zodat jij jezelf weer gratis kunt aanmelden. 

Matchmail 

Voor de matchmail heb je een juist mailadres en indien aangegeven een telefoonnummer verstrekt. Wij doen ons uiterste best om de 
matchmail binnen 24 uur te verwerken en te sturen naar de deelnemers. Aan deze 24 uur kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aansprakelijkheid 

Speeddating de Kempen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aantal dates op een avond. We streven naar een bezetting van 
minimaal 12 dates. Indien er op een avond door omstandigheden en overmacht minder dates zijn, (en dit kan nu ook eerder m.b.t. de 
coronacrisis) dan kan Speeddating de Kempen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien iemand op het laatste moment niet komt 
opdagen dan is dit onvoorzien voor Speeddating de Kempen. Er is geen recht op restitutie. 

Tijdens de speeddateavonden zijn wij nooit verantwoordelijke of aansprakelijk voor ongevallen en of schade aan goederen of schade van 
welke aard dan ook van de deelnemers en hun bezittingen tijdens de speeddateavonden. 

Tijdens de speeddateavond dienen de aanwijzingen van de gastvrouw of gastheer te worden gevolgd. Indien deelnemers ongepast gedrag 
vertonen, kan Speeddating de Kempen de deelnemer verzoeken om direct te vertrekken en kan er aangifte bij de politie volgen. Er vindt 
dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats en u ontvang dan ook geen verdere berichten meer van Speeddating de Kempen. 

Privacy beleid 

Dit is vastgelegd in de privacyverklaring welke op de website van Speeddating de Kempen vermeld staat. 

Eigendom en Copyright 

Afbeeldingen, teksten en vormgeving, huisstijl, domeinen, logo’s zijn eigendom van Speeddating de Kempen. Het is niet toegestaan om 
enig deel hiervan te verveelvoudigen, te kopiëren, dan wel ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Speeddating de Kempen. 



 

Overige verplichtingen van de deelnemers 

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegeven. Deelnemers dienen bij voorkeur 10 a 15 
minuten voor de aanvangstijd van een speeddate aanwezig te zijn zodat de avond op schema kan verlopen. 

Vragen- klachten-communicatie 

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebben mail ons dan. We doen er alles aan om voor iedereen een 
plezierige speeddateavond te organiseren. Mocht u desondanks een klacht hebben, tips hebben of een positieve review willen delen dan 
vinden we het ook fijn om deze via de mail te ontvangen op info@speeddatingdekempen.nl. 

In alle overige zaken waarin deze algemene voorwaarden niet in voorziet beslist de directie van Speeddating de Kempen 

Overige gegevens van Speeddating de Kempen: 

KvK nr. 80180108 

Website: www.speeddatingdekempen.nl 

Contact: info@speeddatingdekempen.nl 

BTW nr: NL003408099B37 

 

  

 

 

 

 


