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Artikel 1. Omschrijving Risk & Compliance Platform Europe

1. Het Risk & Compliance Platform Europe, een handelsnaam van International Publishing & Sales 
B.V. te Amsterdam, (het “Platform”) is een grensoverschrijdend interactief platform op het Internet 
in verscheidene Europese talen, voor alle professionals die werkzaam zijn op het gebied van risk 
en compliance, zowel in de financiële wereld als in de corporate omgeving. Ook General Managers 
en Business Managers behoren tot de doelgroep van het Platform, alsmede toezichthouders en 
andere geïnteresseerden.  

2. De verschillende taalsites van het Risk & Compliance Platform Europe hebben ieder een eigen van 
elkaar verschillende content. De website van het Risk & Compliance Platform Europe is een open 
forum, waarop de professionele bezoeker zijn/haar standpunten kan formuleren.  

3. De redactie modereert de commentaren en behoudt zich het recht voor om deze niet te plaatsen 
als die naar haar oordeel in strijd zijn met wettelijke bepalingen en / of de goede zeden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Bezoek van het Platform houdt aanvaarding door de bezoeker (de “Bezoeker”) van deze algemene 
voorwaarden in.

Artikel 3. Onafhankelijkheid van de redactie van het Platform

1. De redactie van het Platform is volstrekt onafhankelijk en niet gebonden aan de belangen en/
of voorschriften van enige organisatie, ook niet de organisatie die het Platform beheert. De 
redactie is voorts op geen enkele wijze verbonden met de Event Partners van de door het Platform 
georganiseerde congressen, of met congressen van derden waarbij het Platform optreedt als 
mediapartner. Hetzelfde geldt voor de alle bijeenkomsten die het Platform zelf organiseert of 
waar het Platform bij betrokken is.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid voor de content, aansprakelijkheid

1. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen op het Platform berust volledig bij de 
individuele auteur(s) ervan. (De redactie van) het Platform is niet aansprakelijk voor de inhoud van 
de artikelen op het Platform. 
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2. Evenmin kan (de redactie van) het Platform instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. Zij is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige onvolledige of onjuiste 
informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels 
deze website gebeurt voor risico van de Bezoeker.  

3. (De redactie van) het Platform is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van 
deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende 
diensten. 

4. De website kan verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites bevatten die buiten het domein 
van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de Bezoeker en te goeder trouw 
geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet ver-antwoordelijk noch 
aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Artikel 5.  Jobs-pagina

1. Op het Platform worden vacatures aangeboden door derde partijen. (De redactie van) het 
Platform is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in de vacatures genoemde in-formatie 
en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door derden geplaatste vacatures 
op het Platform. 

Artikel 6. Opleidingen

1. 1. Op het Platform worden opleidingen aangeboden door externe partijen. Deze opleidingen 
worden uitdrukkelijk niet georganiseerd door het Platform. Zij vallen derhalve buiten de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van (de redactie van) het Platform. 

2. Geïnteresseerden in de op het Platform aangeboden opleidingen kunnen zich wel via dit Platform 
inschrijven op de aldaar door externe partijen aangeboden opleidingen. Het Platform geeft 
daartoe de gegevens van de inschrijver door aan de opleider/opleidings- instelling. Het Platform 
is niettemin niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de opleiding en voor de 
(wijze van) uitvoering door de opleider/opleidingsinstelling van de aangeboden opleiding noch 
voor daarin optredende incidenten of gebreken. De fac-turatie van de opleiding geschiedt door de 
opleider/opleidingsinstelling rechtstreeks aan de ingeschreven deelnemer. Het betalingsrisico ligt 
volledig bij de opleider/ opleidingsinstel-ling. 
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Artikel 7. White papers

1. Op het Platform worden white papers van derden geplaatst die gedownload kunnen 
worden. De white papers worden gratis aangeboden aan de Bezoeker van het Platform. De 
downloadgegevens kunnen doorgegeven worden aan de aanbieder van de white paper. (De 
redactie van) het Platform is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ge-breken in de white 
papers. 

Artikel 8. Congressen en bijeenkomsten

1. Onder de vlag van het Platform worden Congressen en andere bijeenkomsten (zoals onder 
andere seminars, lunchcauserieën en dergelijke) georganiseerd. De congresor-ganisatie heeft 
in een voorkomend geval de bevoegdheid om deelnemers aan een Con-gres of bijeenkomst te 
weigeren die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die passen bij het desbetreffende Congres of 
bijeenkomst. Ook ten aanzien van deelnemers die hun factuur voor het Congres of bijeenkomst 
niet hebben voldaan vóór de datum daarvan, heeft de congresorganisatie de bevoegdheid om 
deze deelnemers de toegang daartoe te ont-zeggen. 

Artikel 9. Mediapartnership

1. Het Platform kan als mediapartner verbonden zijn aan een Congres of Event dat door een 
derde partij wordt georganiseerd. Het Platform is als mediapartner niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor gebreken met betrekking tot een Congres of Event van derden (bij-voorbeeld in 
de aanmelding / inschrijving, wijze van uitvoering, kwaliteit, facturatie, af-handeling klachten, etc.).

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. 1. Het is de Bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële 
doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan 
derden of op andere wijze openbaar te maken in welke vorm dan ook. 

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van (de redactie van) het Platform is het niet 
toegestaan voor niet-commerciële doeleinden de inhoud van de site te vermenigvul-digen, te 
verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op andere wijze openbaar te 
maken in welke vorm dan ook, tenzij zulks geschiedt door middel van de Social-Media buttons die 
onder elk artikel staan. 
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3. De redactie kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder die van 
bronvermelding.

Artikel 11. Privacy

1. Het Platform verwerkt slechts persoonsgegevens die de Bezoeker heeft verstrekt en alleen voor 
het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is 
van toepassing. 

2. De Bezoeker heeft het recht om inzage in en rectificatie en verwijdering van, alsmede 
beperking van de verwerking van, de door het Platform verwerkte persoonsgegevens te 
verzoeken. Tevens heeft hij het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en recht op 
gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht een klacht bij de toezichthoudende au-toriteit in te 
dienen. 

3. Via de unsubscribe button bij de nieuwsbrieven kan de Bezoeker zich definitief uitschrijven van 
desbetreffende nieuwsbrief. 

Artikel 12. Toepasselijk recht, geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen het Platform (International Publishing & Sales B.V.) en de 
Bezoeker, ontstaan door diens bezoek aan het Platform, is Nederlands recht van toe-passing. 

2. Voor alle geschillen tussen het Platform (International Publishing & Sales B.V.) en de Bezoeker is 
de rechter te Den Haag bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 13. Aanpassing, aanvulling en verandering

1. Het Platform kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden aanpassen, aanvullen en veranderen. 
De Bezoeker is na publicatie van de aangepaste, aangevulde en/of veran-derde voorwaarden 
vanaf een daaropvolgend bezoek aan de nieuwe versie gebonden.


