Praktische informatie en voorwaarden seminars
Stichting Gezinsfundament wil ouders en verzorgers inspireren, tips geven en ondersteunen in de
opvoeding van hun kinderen vanuit een combinatie van Bijbelse principes en wetenschap. Dit doen
we onder andere door middel van het geven van seminars. Hieronder volgen de praktische
informatie en voorwaarden die van toepassing zijn bij een seminar van Gezinsfundament.
• De organiserende partij die Gezinsfundament uitnodigt om een seminar te verzorgen, is
verantwoordelijk voor de locatie. Hierbij horen het eventueel huren van een ruimte, het regelen
van een beamer, scherm, lessenaar, geluidsboxen en waar nodig microfoon en het verzorgen van
eventuele consumpties voor deelnemers.
• De datum waarop het seminar zal plaatsvinden, wordt in overleg vastgesteld. Wij kunnen niet
garanderen dat er op de gewenste datum een spreker beschikbaar is.
• De organiserende partij is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers voor het seminar. In
overleg kan Gezinsfundament een bijdrage leveren aan de bekendheid van het seminar door er
aandacht aan te besteden via haar communicatiekanalen.
• Voor het voorbereiden en verzorgen van een seminar, rekenen wij een vergoeding van € 250,- per
seminar en daarnaast een reiskostenvergoeding à € 0,19 per kilometer. Gezinsfundament zal
vooraf de hoogte van de reiskostenvergoeding kenbaar maken. Na het seminar verzenden wij een
factuur per e-mail, waarbij een betalingstermijn van twee weken wordt gehanteerd. De
vergoedingen die Gezinsfundament rekent, zijn vrijgesteld van BTW. Naast de genoemde
vergoedingen, krijgen wij graag de mogelijkheid om tijdens een seminar materiaal uit te delen,
iets over ons werk te vertellen en deelnemers om een donatie te vragen.
• In geval van verhindering dient de organiserende partij dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te
geven, anders worden de kosten van € 250,- alsnog in rekening gebracht. De reiskosten zullen niet
in rekening worden gebracht, tenzij onze spreker al onderweg of op locatie was.
• In geval van onvoorziene verhindering van de spreker, geven wij dit zo spoedig mogelijk door aan
de organiserende partij. Samen met de organiserende partij zal gezocht worden naar een
alternatieve datum.
• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en adviezen die gegeven worden
tijdens een seminar. In alle gevallen blijven deelnemers na het volgen van een seminar zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen van het gebruiken van de gegeven
informatie. Gezinsfundament kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer toegepaste
adviezen een onvoldoende of verkeerde uitwerking hebben.
• De aansprakelijkheid van Gezinsfundament is beperkt tot zaken die binnen haar
bedrijfsaansprakelijkheid vallen.
• Gezinsfundament respecteert ieders privacy en behandelt de gegevens van mensen en
organisaties die contact hebben opgenomen met de stichting dan ook vertrouwelijk. Deze
gegevens worden slechts gebruikt voor het verstrekken van informatie en het onderhouden van
contacten die bijdragen aan de doelstellingen van Gezinsfundament. Persoonsgegevens worden
in beginsel niet verstrekt aan derden. Alleen met toestemming van de wederpartij, of wanneer
wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, zullen gegevens
doorgegeven worden. Indien gewenst, kan eenieder schriftelijk of per e-mail verzoek indienen
zijn/haar contactgegevens te laten verwijderen uit het bestand van Gezinsfundament.
Voor vragen over deze informatie en voorwaarden kan contact opgenomen worden met
Gezinsfundament via info@gezinsfundament.nl of 06-39 46 22 65. Op www.gezinsfundament.nl is
meer informatie te vinden waaronder algemene gegevens, ons beleidsplan, ons jaarverslag en onze
statuten.
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