Algemene voorwaarden en Privacy- & Cookiebeleid – Xoka Events
vzw
$ 1 Algemeen
De hieronder genoemde voorwaarden en privacybeleid zijn van kracht bij het gebruik van
alle diensten van Xoka Events vzw, Zeelaan 16, 8620 Nieuwpoort, ondernemingsnummer:
0647981477, hierna Xoka Events vzw of ‘organisatie’ genoemd.
$ 2 Producten en herroepingsrecht
De prijzen op de website weergegeven zijn inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van foute prijsweergave en/of wijzigingen. De aankoop van een product kan tot
14 dagen na aankoopdatum opgezegd worden zonder enige verklaring van de koper na het
contacteren van de organisatie op info@niyr.be. Het bedrag wordt teruggestort op het
gecommuniceerde rekeningnummer.
Bij kledingsproducten kunnen kleuren licht afwijken van aangeduide kleuren op de website.
Hiertegen kan geen verhaal worden gehaald, daar Xoka Events vzw afhankelijk is van de info
van de leverancier.
$ 3 Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. Xoka Events vzw is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
Tevens is Xoka Events vzw niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan
eigendommen.
De deelnemer vrijwaart Xoka Events vzw voor schade die derden mochten lijden als gevolg
van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat
(grote) delen van het evenement plaatsvinden aan boord van een yacht en in de haven
waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, of andere objecten en het feit dat
Xoka Events vzw hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.
$ 4 Persoonsgegevens en intellectuele eigendom
Xoka Events vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en
leeft hierbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de Wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie en de Algemene Verordening
Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, alsook andere toepasselijke wetten en reglementen.
Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, of in andere commerciële
toepassingen gebruikt.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van
uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van
Xoka Events vzw en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
$ 4.1. De gegevens die je ons meedeelt

Onder meer tijdens het aanmeldings- of bestelling proces op de website, tijdens de
uitvoering van de overeenkomst, bij jouw gebruik van het contactformulier op de website,
tijdens de inschrijving op de nieuwsbrief: jouw naam en voornaam, adres, geboortedatum,
bedrijf, contactgegevens (e-mail, telefoon, GSM, fax,…), enz.
$ 4.2. De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Een
cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van
je computer. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies
opgeslagen te zijn.
Het gaat onder meer om:
het TCP/IP adres;
het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
de laatst bezochte internet pagina.
Doeleinden van de verwerking:
-Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
Je de producten of diensten aangeboden op de website te kunnen leveren;
Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit
van de website;
-Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen
die je zouden kunnen interesseren;
-De technische administratie van de website te beheren;
-Het naleven van wettelijke verplichtingen of het beantwoorden van verzoeken van
bevoegde autoriteiten;
-Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te
voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de
website.
-Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens,
deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@niyr.be of
via de rubriek ‘contact’ op de website of per brief aan het adres in artikel 1 van deze
Algemene voorwaarden en Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw
identiteitskaart.
$ 5 Overmacht en terugbetaling
Uitschrijven na 14 dagen kunnen tot 50% worden gecompenseerd.
Uitschrijvingen 30 dagen voor de start van het weekend kan omwille van gemaakte kosten,
het inschrijvingsbedrag niet meer worden terugbetaald, ook niet mits indienen van een
geldig doktersattest. Uw inschrijving valt namelijk onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53,
12° WER, waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
De organisatie behoudt zich het recht voor de Nieuwpoort International Youth Regatta af te
gelasten in het geval van overmacht. Dit kan betrekking hebben op weersomstandigheden,
ongevallen, etc. Omwille van organisatorische redenen en gemaakte kosten, kan het
inschrijvingsbedrag dan niet terugbetaald en of gecompenseerd worden.

$ 6 Deelname
$ 6.1 Persoonlijk
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving.
De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 16 jaar te zijn of de
toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het
evenement.
De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn
eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de
organisatie, medische teams en politie te volgen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden
uit te sluiten van deelname.
$ 6.2 Betaling
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving
(inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
Xoka Events vzw meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en
handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan
dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
$ 6.3 Veilig sporten
De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te zijn en geschikt geacht voor deelname
aan de regatta.
$ 7 Cookies
$ 7.1. Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf
van je computer. Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons onder meer om de
werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers
zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
$ 7.2. Informatie over ons gebruik van cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren
te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website en om jouw gebruik van
de website toe te laten (bijv. het onthouden van de inhoud van het winkelkarretje). Dit helpt
ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt.
De website gebruikt eveneens cookies om het gebruik van deze website te onderzoeken
(aantal bezoekers, welke delen van de website populair zijn, enz.). Dit laat ons toe om onze
website te optimaliseren.
Ten slotte gebruikt deze website eveneens advertentiecookies om jouw internetgedrag
binnen en buiten onze website te volgen en te verzamelen, waarbij desgevallend een beroep
wordt gedaan op derde partijen. Hiermee kunnen advertenties worden aangepast aan jouw
interesses en kun je informatie delen via sociale media.
$ 7.3. Jouw toestemming

Door de website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.
Je kan op elk moment je toestemming intrekken via jouw browserinstellingen. Deze
instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’, ‘Instellingen’ of ‘Voorkeuren’
van je webbrowser. Hou er rekening mee dat het weigeren van cookies er voor kan zorgen
dat de website niet goed meer werkt.
$ 8 Diverse bepalingen
$ 8.1. Aanvaarding
Door de website te gebruiken, aanvaard je deze Privacy & Cookie Policy.
$ 8.2. Contact
Voor verdere informatie of suggesties in verband met deze Privacy & Cookie Policy, kan u
Xoka Events vzw contacteren via het correspondentieadres: Xoka Events vzw, Zeelaan 16,
8620 Nieuwpoort, België of via info@niyr.be
Elke klacht moet via e-mail verzonden worden naar info@niyr.be. Elke kennisgeving van
Xoka Events vzw aan u wordt gecommuniceerd via mail of de website.
$ 8.3. Wijziging
Xoka Events vzw behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en Privacy &
Cookie Policy te allen tijde aan te passen.
$ 9 Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke
reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de
voorwaarden.

