Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden omtrent het Landelijk Notarieel Studentencongres 2022
te Leiden, georganiseerd door Stichting LNSC.
Leiden, 20 november 2021
1. Inleidende bepalingen
1.1. Stichting LNSC, een stichting, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende
te (2311 ES) Leiden aan de Steenschuur 25, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28079293
(hierna: ‘de Stichting’) heeft deze algemene voorwaarden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid vastgesteld.
1.2. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het Landelijk Notarieel
Studentencongres 2022 (hierna: ‘het LNSC’) te Leiden, georganiseerd door
de Stichting.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing indien een
potentiële deelnemer zich aanmeldt voor het LNSC via het aanmeldformulier
op www.lnsc.nl.
1.4. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover
daarvan bij schriftelijke overeenkomst tussen deelnemer en de Stichting wordt
afgeweken.
1.5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen van deze
algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven.
2. Prijzen en betaling
2.1. Indien u zich aanmeldt voor het LNSC verbindt de deelnemer zich tot betaling
van het deelnamegeld.
2.2. Voor het LNSC zijn er twee soorten kaarten af te nemen, te weten:
a. een kaartje ad €20,- voor aanwezigheid tijdens het ontbijt, het congres, de
lunch, de twee workshopsrondes, de borrel, het diner en het feest.
b. een kaartje ad €17,50 voor aanwezigheid tijdens het ontbijt, het congres,
de lunch, de twee workshopsrondes, de borrel en het diner.
2.3. Bovengenoemde bedragen (deelnamegeld) zijn exclusief eventuele
transactiekosten.
2.4. Bovengenoemde bedragen (deelnamegeld) dienen direct na het aanmelden
voor het LNSC voldaan te worden.
2.5. Indien uit administratie van de Stichting blijkt dat de betaling door een
deelnemer niet is voldaan, houdt de Stichting zich te alle tijden het recht voor
om de deelnemer toegang tot het LNSC te weigeren.
2.6. Indien de deelnemer zich eerder dan 72 uur voor aanvang van het LNSC
afmeldt, dan vindt er restitutie van het deelnamegeld plaats.
2.7. Indien de deelnemer zich later dan 72 uur voor aanvang van het LNSC
afmeldt, dan vindt er geen restitutie van het deelnamegeld plaats.
2.8. Indien de deelnemer zich niet afmeldt en niet verschijnt op het LNSC vindt er
geen restitutie van het deelnamegeld plaats en heeft de Stichting het recht

een boete in rekening te brengen met de hoogte zoals gespecificeerd in artikel
5.
3. Privacygegevens en beeldmateriaal
3.1. Indien een deelnemer zich inschrijft voor het LNSC, gaat de deelnemer ermee
akkoord dat de Stichting persoonsgegevens verzamelt en kan delen met
derden, waaronder kantoren die aanwezig zullen zijn tijdens het LNSC, zulks
in overeenstemming met onze privacyverklaring.
3.2. Indien een deelnemer zich inschrijft voor het LNSC, gaat de deelnemer ermee
akkoord dat tijdens het LNSC foto’s en beeldmateriaal gemaakt worden
waarop u kunt staan, zulks in overeenstemming met onze privacyverklaring.
3.3. Voor verdere informatie over het bovenstaande verwijzen we u naar onze
privacyverklaring, te raadplegen via www.lnsc.nl.
4. Gedragingen tijdens het LNSC
4.1. De deelnemer aan het LNSC gedraagt zich naar de maatstaven zoals van een
deelnemer aan een zakelijk evenement kunnen worden verwacht.
4.2. De Stichting hanteert een ‘zero-tolerance beleid’ ten aanzien van drugs. Indien
de Stichting of een van de locaties waar het LNSC plaatsvindt een overtreding
van dit voorschrift constateert, heeft de Stichting het recht die maatregelen te
treffen die zij nodig en proportioneel acht. Deze maatregelen laten onverlet de
maatregelen die eventueel worden genomen door de locatie zelf.
4.3. Indien de deelnemer een kaartje afneemt voor de gehele duur van het LNSC,
zorgt de Stichting dat de deelnemer met busvervoer wordt teruggebracht naar
de stad van de universiteit waaraan de deelnemer heeft aangegeven te
studeren.
Wanneer de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het busvervoer
dient de deelnemer dit de Stichting per e-mail (info@lnsc.nl) te laten weten,
uiterlijk één week voor aanvang van het LNSC.
4.4. Indien de deelnemer overlast en/of schade veroorzaakt in/aan zaken die
toebehoren aan derden, zoals de bussen die door de Stichting worden ingezet
om de deelnemers naar de universiteitssteden terug te brengen, zal de
Stichting deze schade verhalen op de veroorzaker.
4.5. De deelnemer is verplicht aanwezig te zijn tijdens de onderdelen van het
LNSC die corresponderen met het afgenomen kaartje. Indien de deelnemer
zonder geldige reden het LNSC eerder verlaat, heeft de Stichting het recht om
een boete in rekening te brengen met de hoogte zoals gespecificeerd in artikel
5.
4.6. De deelnemer is zich ervan bewust dat de locaties waar het LNSC plaatsvindt,
eigen regels en/of voorwaarden hanteren en dat die locaties ieder op hun
eigen wijze deze regels en/of voorwaarden kunnen naleven.
5. Boetebedragen
5.1. De Stichting kan op grond van artikel 2.8 en 4.5 een boete in rekening
brengen.
5.2. De boete op grond van artikel 2.8 bedraagt:
a. €20,-, in het geval dat de deelnemer een kaartje heeft afgenomen van
€20,-;
b. €17,50, in het geval dat de deelnemer een kaartje heeft afgenomen van
€17,50.

5.3.

5.4.

De boete op grond van artikel 4.5 bedraagt:
a. €15,-, in het geval dat de deelnemer niet deelneemt aan de lunch, de
workshoprondes, de borrel, het diner en indien afgenomen het feest;
b. €12,50, in het geval de deelnemer niet deelneemt aan de workshoprondes,
de borrel, het diner en indien afgenomen het feest;
c. €10,-, in het geval de deelnemer niet deelneemt aan de borrel, het diner en
indien afgenomen het feest;
d. €7,50, in het geval de deelnemer niet deelneemt aan het diner en indien
afgenomen het feest;
e. €5,-, in het geval de deelnemer niet deelneemt aan het feest indien hij/zij
dit heeft afgenomen.
Indien de deelnemer een prijs wint bij een wedstrijd/prijsvraag/anderszins
georganiseerd door de Stichting, heeft de deelnemer enkel recht op deze prijs
indien de deelnemer aanwezig is tijdens alle onderdelen die corresponderen
met het afgenomen kaartje.

6. COVID-19 Protocol
De Stichting heeft een COVID-19 Protocol opgesteld als advies voor de deelnemers
van het LNSC. Dit is te raadplegen via www.lnsc.nl.
Indien een deelnemer zich aanmeldt voor het LNSC, gaat hij/zij akkoord met dit
protocol.

