DIGITALE DUIK - ALGEMENE VOORWAARDEN
Telenet BVBA, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, met KBOnummer 0473.416.418 (hierna ‘Telenet’) organiseert op 15, 16 en 17 september 2017 het
Digitale Duik-event (hierna het ‘Event’). Dit Event zal plaatsvinden op het terrein van de
Schorre in Boom.
Het doel van dit Event bestaat erin de afstand tussen ouders, met een bescheiden kennis
over de digitale wereld, en hun kinderen, met een grote kennis over de digitale wereld, te
verkleinen door hen samen kennis te laten maken met verschillende actoren uit de digitale
wereld.
Het doelpubliek bestaat uit ouders, hun kinderen en scholen.
De toegang tot dit Event is gratis. De bezoekers dienen zich enkel vooraf te registreren en
een ticket te bestellen via het onlineplatform op www.telenet.be/digitaleduik (hierna het
‘Platform’).
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de registratie en bestelling van de
tickets via het Platform.
Algemene Voorwaarden
1. Het loutere deelnemen aan het Event houdt de aanvaarding van huidige
voorwaarden in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in
aanmerking genomen worden.
2. Telenet behoudt zich het recht voor om bezoekers die onacceptabel gedrag
vertonen de toegang tot het Event te ontzeggen of van het Event te laten
verwijderen.
3. De bezoekers krijgen enkel toegang tot het Event door middel van een geldig
(toegangs)ticket (hierna ‘Ticket’).
4. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten op elk moment begeleid zijn van een
volwassene.
5. Jongeren onder 16 jaar die een Ticket hebben, krijgen enkel toegang tot De Digitale
Duik als ze begeleid zijn door de volwassen persoon die het kind of de jongere van
rechtswege of aangeduid mag begeleiden. -16 Jarigen die De Digitale Duik willen
betreden zonder een dergelijke begeleider, zullen geen toegang krijgen tot het
event.
6. Houders van Tickets (inclusief alle minderjarigen) geven hun expliciete toelating tot
het gebruik van hun werkelijke of gesimuleerde gelijkenis in het kader van eventuele

productie, vertoning, promotie en/of exploitatie van foto's, film, video en/of audioopnames en dit in alle media wereldwijd.
7. De bezoeker verleent hierbij eveneens de uitdrukkelijke toestemming aan Telenet
om zijn/haar naam, stem, afbeelding, interview, evenals de tijdens het Event
gerealiseerde foto en filmopnames van hem/haar te gebruiken binnen het kader van
de totstandkoming, de reproductie en de uitzending over het Event op televisie,internet en voor printgebruik.
8. Bovenvermelde toestemming is definitief, onherroepelijk, geldt wereldwijd en
zonder enige beperking in de tijd en wordt verleend voor alle audio(visuele)
exploitatiewijzen (inclusief voor uitzending van het Event op televisie, - internet en
printgebruik).
9. De bezoeker erkent en stemt ermee in dat alle (mogelijke) rechten betreffende de
opnamen en de productie eigendom worden van Telenet voor de duur van de
auteurs-, naburige- en persoonlijkheidsrechten die de bezoeker kan laten gelden (en
enige vernieuwingen of verlengingen daarvan), dit wereldwijd en voor alle media.
10. Bezoekers mogen geen gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben. Bezoekers kunnen
bij het betreden van het Event gefouilleerd worden.
11. Eigen eten en drank meenemen is niet toegestaan, behalve op vrijdag 15 september
in de namiddag voor scholen.
12. De organisatie van het Event behoudt zich het recht voor om het programma zoals
beschreven op elke vorm van communicatie (website, flyer, poster, redactionele
artikels...) te wijzigen zonder enige kennisgeving of bekendmaking.
13. Indien door extreme weersomstandigheden of een geval van overmacht het Domein
De Schorre gesloten moet worden, zal het Event worden geschorst of geannuleerd,
zonder dat hier enige vorm van schadevergoeding voor kan worden gevorderd.
14. Telenet kan in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door de
bezoekers aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel of schade van welke aard
ook geleden in het kader van het Event, behoudens in het geval van opzet of zware
fout van Telenet.
15. Een Ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats,
de datum en het uur, vermeld op het Ticket.
16. Een Ticket is gratis
17. Kinderen onder de 2 jaar, begeleid door een volwassene hebben geen Ticket nodig.
18. Kinderen tussen 2 jaar en 16 jaar moeten eveneens beschikken over een Ticket en op
elk moment begeleid zijn van een volwassene.

19. Elk Ticket heeft een unieke QR-code die gescand wordt aan de ingang van het
evenement. Het Ticket is enkel geldig met een leesbare QR-code en dient op verzoek
te worden getoond. In ruil voor het Ticket krijgt de houder van het Ticket een digitaal
bandje.
20. Iedereen is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn eigen Ticket. Enkel de
bezoeker die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot het evenement
toegelaten. Een Ticket kan slecht één maal worden gebruikt.
21. Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op
welke wijze dan ook aan derden over te dragen. Het Ticket mag enkel ten kosteloze
titel aan vrienden of familie worden overgedragen.
22. Telenet wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel
oneigenlijk gebruik van een Ticket.
23. De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan het Event waarvoor dit
Ticket toegang verleent en ontslaat Telenet van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke
incidenten zoals ongevallen of diefstallen.
24. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van het Event en dient de
aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen
van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het Event worden
ontzegd.
25. Dieren zijn niet toegelaten op het Event, met uitzondering van blindengeleide
honden.
26. Bij registratie voor het Event deelt de bezoeker aan Telenet persoonsgegevens mee,
die zullen worden opgenomen in de bestanden van de Telenet.
Telenet verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacywet”)
en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de bezoeker dat de
verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De
bezoeker erkent en aanvaardt verder dat de persoonsgegevens verzameld en
verwerkt zullen worden voor de opvolging van het Event en, behoudens verzet van
de bezoeker, dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor commerciële
doeleinden en direct marketing van Telenet. Bovendien gaat de bezoeker er mee
akkoord dat Telenet zijn/haar persoonsgegevens kan doorgeven aan derden, doch
louter en alleen voor de uitvoering van het Event.
De bezoeker beschikt, conform de Privacywet, ten allen tijde over het kosteloze
recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering van

verzamelde persoonsgegevens en op verzet tegen verdere verwerking van zijn
persoonsgegevens in het kader van direct marketing. De bezoeker oefent zijn
rechten uit door contact op te nemen met de klantendienst van Telenet.
Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: ga naar
www.telenet.be/algemenevoorwaarden (art. 12) en bekijk ook de privacy policy op
www.telenet.be/privacy .
27. Huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t.
de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.
28. En tenslotte : als je naar het Event komt, is het verplicht om jezelf geweldig hard te
amuseren! En dát is de belangrijkste regel van allemaal! Of zoals onze kinderen het
zouden zeggen: YOLO!!! ;-)

