Algemene Voorwaarden geldig voor evenementen in 2020
Artikel 1: Definities
1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. OWee: de door de TU Delft in enig jaar te organiseren introductieweek. Voor de 2020 editie van de OWee
betreft dit zowel de digitale als de fysieke dagen.
B. Bijeenkomst: de door de TU Delft in 2020 te organiseren fysieke dagen. Dit staat los van de digitale dagen.
C. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven
voor deelname aan de OWee.
D. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het de OWee.
E. Organisator: de rechtspersoon (TU Delft) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
F. Mentor: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor
begeleiding van deelnemers aan de OWee.
G. Digitale dagen: het online gedeelte van de OWee dat plaatsvindt van 14 tot en met 16 augustus.
H. Fysieke dagen: het fysieke gedeelte van de OWee dat plaatsvindt van 17 tot en met 23 augustus.
I. OWee-groep: Deelnemers zijn onderdeel van een OWee-groep. In een OWee-groep zitten 10 Deelnemers en
2 Mentoren.
1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1
De Deelnemer mag aan de OWee slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier (digitale
aanmelding) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan
en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
2.2
De deelname aan de OWee geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
2.3
De Deelnemer moet te alle tijden de huisregels en instructies van het personeel of vrijwilligers van de OWee opvolgen.
Bij herhaaldelijk, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan de OWee te alle
tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2.4
De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder
uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
2.5
De Deelnemer dient zich tijdig af te melden voor de OWee. Bij afmelding wordt het inschrijfgeld teruggestort minus
de administratiekosten. Afmelden kan tot en met vrijdag 7 augustus. Hierna is het niet meer mogelijk om het
inschrijfgeld minus administratiekosten terug te storten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1
Deelname aan de OWee geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan de OWee. Tevens is de Organisator niet

aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de
Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.2
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de
Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt
tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van
een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) de OWee. De
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.4
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen
van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de OWee, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de
Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Beeldmateriaal
4.1
Tijdens de Bijeenkomst worden foto’s en filmopnames gemaakt voor journalistieke doeleinden (o.a. sfeerverslagen).
Door deel te nemen aan de OWee wordt er akkoord gegaan dat de Deelnemer gefilmd of gefotografeerd wordt en dat
de beelden gepubliceerd kunnen worden in print- en digitale uitingen, zoals de website van de OWee en sociale
mediaplatforms. Mocht u het niet eens zijn met de geplaatste foto’s waar u in beeld te zien bent, is het mogelijk
bezwaar te maken bij het OWee Bestuur en wordt het verwijderd.
4.2
De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer of omstander gemaakt is tijdens
de OWee, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1
Wanneer de mogelijkheid wordt geboden tot invoer van persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres, etc.), dan
geschiedt deze invoer geheel op vrijwillige basis. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het doel
worden gebruikt waarvoor u deze heeft verstrekt: deelname aan de OWee. U heeft het recht op inzage,
verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te
maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder heeft u het recht om de gegeven toestemming in te
trekken. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van de TU Delft.
5.2
De Organisator bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden in
overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen bewaard en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
5.3
Eenieder die ten behoeve van de OWee de beschikking krijgt, dan wel inzage heeft in de persoonsgegevens van
andere Deelnemers aan de OWee dient deze gegevens te beschermen en opslag van de gegevens te beperken. De
beschikbaar gestelde gegevens of de gegevens waarin men inzage heeft, dienen alleen gebruikt te worden voor
diens taak in de OWee. Wanneer een datalek wordt geconstateerd dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het
OWee Bestuur. Het privacy statement van de Technische Universiteit Delft is -waar relevant- van toepassing.
5.4
Het OWee bestuur en haar sponsoren kunnen foto's die gemaakt zijn tijdens de OWee gebruiken voor
promotiedoeleinden door het zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te
vermelden. Het OWee bestuur behoudt zich het recht om het maken van eigen beeldmateriaal door de Deelnemers
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op specifieke momenten te weigeren.
5.5
De ingevoerde persoonlijke gegevens worden gebruikt om de OWee mogelijk te maken. Naam, telefoonnummer en
(e-mail)adres worden gebruikt voor communicatie over de OWee door het OWee Bestuur, derde partijen en OWee
commissies die hiervoor zijn aangewezen. Een lijst met derde partijen waarmee de Organisatie samenwerkt, is
schriftelijk op te vragen bij het OWee Bestuur.
5.6
Tijdens de digitale OWee kunnen Deelnemers van een OWee-groep de voor- en achternaam van groepsgenoten op
het platform inzien.
5.7
Bij aanmelding voor de OWee worden naam, telefoonnummer, (e-mail) adressen en eventuele allergieën gedeeld
met de mentoren van de OWee-groep waarvan de Deelnemer deel uitmaakt. Naam en eventuele allergieën worden
opgeslagen in een externe applicatie zodat er toegang verstrekt kan worden tot eten tijdens de OWee.
5.8
Bij aanmelding voor een eerstejaarsweekend (EJW) worden ingevoerde gegevens van de Deelnemer, met
uitzondering van de gegevens over VSSD, Swapfiets en TU Delta, aan de commissie van het betreffende EJW
verstrekt ten behoeve van het succes van het EJW.
5.9
Bij aanmelding voor een werkactie tijdens de OWee worden naam en telefoonnummer opgeslagen en gebruikt in
een externe applicatie (www.oweejobs.tudelft.nl) om indelingen te maken. Overige ingevoerde gegevens worden
gebruikt door de Organisator.

Artikel 6: Huisregels
6.1
Voor bezoekers onder 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Bezoekers die ouder
zijn dan 18 jaar mogen geen alcohol verstrekken aan bezoekers onder 18 jaar. Bij constatering van overtreding volgt
verwijdering van het terrein en inbeslagname van je deelnemersbandje. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een
geldig ID-bewijs, dat op eerste verzoek van de beveiliging/organisatie dient te worden getoond.
6.2
Het bezit, gebruik of verkoop van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan. Op het gebied van verdovende middelen,
zowel soft- als harddrug, geldt een zerotolerance beleid en dient gehandeld te worden volgens het beleid zoals door
het Openbaar Ministerie is vastgesteld. Het bezit van softdrugs en/of partydrugs (waaronder ook lachgas) is niet
toegestaan, ook niet wanneer het een gebruikersvoorraad betreft.
6.3
De organisatie behoudt zich het recht om de toegang tot het evenemententerrein te weigeren aan bezoekers of
deelnemers in dronken toestand en/of onder invloed van drugs.
6.4
Bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie en alle andere vormen van overlast en/of agressief en
onwenselijk gedrag worden door de organisatie niet getolereerd.
6.5
Bezoekers/deelnemers aan OWee zullen zich niet hinderlijk gedragen jegens omwonenden en/of ondernemers in
hun omgeving.
6.6
Deelnemers/bezoekers van de OWee betreden de evenementterreinen op eigen risico. De organisatie is niet
aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, volgend uit het handelen of nalaten van de organisatie,
personen in dienst van de organisatie, andere personen die werkzaamheden voor de organisatie uitvoeren of derden
die verantwoordelijk zijn voor de logistiek van het evenement, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
6.7
Het is niet toestaan eigen etenswaren en drank mee te nemen naar evenementen van de OWee. Er zullen altijd
consumpties te verkrijgen zijn.
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6.8
Gooi je afval weg in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Restafval in de restafval-bakken en plastic (bekertjes) op
de daarvoor aangewezen punten.
6.9
Tijdens de evenementen wordt beeldmateriaal gemaakt. OWee gaat selectief en integer om met het gebruik van
foto's en video's in publicaties achteraf. De organisatie gebruikt dit met name voor de website en social
mediaplatforms van OWee. Mocht je het niet eens zijn met geplaatste foto's waar je in beeld te zien bent, dan is het
mogelijk bezwaar te maken bij het OWee Bestuur, waarna verwijdering van het beeldmateriaal zal volgen.
6.10
De beelden van de Digitale dagen mogen niet verspreid worden naar derden. Links en/of losse beelden van
livestreams mogen niet gedeeld worden.
6.11
Er dient op een respectvolle manier omgegaan te worden met middelen en beelden die tijdens de Digitale dagen
gepresenteerd worden.
6.12
Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers/deelnemers worden gefouilleerd. Bezoekers/deelnemers dienen hieraan
hun medewerking te verlenen. Het bezit van glas, drugs, lachgas, plastic flessen, blikjes, spuitbussen, markeerstiften,
(huis)dieren professionele audio- en/of videoapparatuur, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of
verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan. De organisatie raadt bezoekers sterk af, tassen mee te nemen
naar de evenementen.
6.13
Bezoekers/deelnemers dienen in het belang van de veiligheid te allen tijde de aanwijzingen van het de
organisatie/beveiliging op te volgen.
6.14
Het is tijdens het evenement niet toegestaan om:







Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift;
Bekers of flesjes mee naar buiten te nemen;
Goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling;
Vernieling, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de
veroorzaker(s);
Zonder schriftelijke toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het terrein;
Vuurwerk mee te nemen en/of af te steken;

6.15
Bij overtreding van onze huisregels wordt de toegang tot het evenement ontzegd.
6.16
Bij constatering van huisregel 2 tot en met 5 wordt de politie gewaarschuwd en wordt men van verdere deelname
aan het programma uitgesloten.

Artikel 7: Mentoren
7.1
Richtlijnen mentoren: De richtlijnen voor EJW en/of OWee mentoren zijn ingedeeld in; - Verwachtingen - Kenmerken
- Taken – Regels.
7.2
Verwachtingen. De verwachtingen van een mentor zijn op te delen in drie categorieën:
A. Begeleiden. Een mentor(koppel) heeft als hoofdtaak om met een groep aankomende studenten het
programma van het Eerstejaarsweekend en/of OWee te doorlopen en de mentorgroep hierin alle
programmaonderdelen te laten meemaken. Het mentorkoppel is hierbij verantwoordelijk voor het goed en
veilig doorlopen van het programma. Doordat het mentorkoppel de groep leidt moet deze zij zich ook te allen
tijde verantwoordelijk gedragen.
4

B. Sociale Cohesie. Van een mentor(koppel) wordt verwacht dat zij veel contact zoeken met de aankomende
eerstejaars uit hun groep. De mentoren spelen zeker op de eerste momenten een sleutelrol in de sociale
vorming van de groep.
C. Voorlichten. Van de mentoren wordt verwacht dat deze de aankomende studenten kunnen informeren over
de studie, het studentenleven en de stad Delft. Verder wordt verwacht dat zij hierin een compleet en reëel
beeld kunnen geven.
7.3
Een EJW/OWee mentor is:
 Gemotiveerd, enthousiast en actief;
 Een ervaringsdeskundige die Delft kent;
 Een luisterend oor voor de deelnemer en iemand die open staat voor vragen;
 Betrouwbaar;
 Zorgzaam en verantwoordelijk;
 Zich bewust van de eigen voorbeeldfunctie;
 Verenigingsonafhankelijk;
 Het eerste aanspreekpunt voor de EJW en/of OWee organisatie.
7.4
Taken. Als mentor heb je onder andere de taak om:
 De wens van de deelnemer op de eerste plek te zetten. Neem ze mee naar de plekken die zij graag willen zien!
 Gedurende het hele EJW en/of OWee betrokken te blijven bij de mentorgroep;
 Zoveel mogelijk langs alle programmaonderdelen en verenigingen te gaan. Zo leren de deelnemers alles
kennen! (dat kan gedurende het jaar niet meer, tenslotte);
 De sfeer in de groep goed te bewaken, groepsvorming te bevorderen en zorgen dat niemand buitengesloten
wordt;
 Goed contact te onderhouden met alle leden van de mentorgroep en groepsdruk voorkomen;
 Gemaakte afspraken met de mentorgroep na te komen;
 Het goede voorbeeld te geven om rustig op straat te zijn en rekening te houden met overlast voor bewoners,
vooral bij het verlaten van de verenigingen en tijdens de nachtelijke uren.
7.5
Als mentor leef je de regel na dat:
 Je weet wat je moet doen in het geval van een crisissituatie en hierbij veiligheid te bieden o bij een
calamiteit/crisis altijd meteen het EJW/OWee bestuur inlichten o de deelnemers op de hoogte te brengen vanen te wijzen op de huisregels o de deelnemer door te verwijzen naar hulp als de situatie hierom vraagt. Het
EJW en/of OWee bestuur en de vertrouwenspersonen staan altijd klaar;
 Er onder de 18 absoluut geen alcohol gedronken wordt ook niet buiten het OWee-programma om. Wanneer
jij als mentor alcohol geeft aan een minderjarige deelnemer (en dit wordt gemeld/gezien), wordt zowel jouw
bandje als die van de deelnemer doorgeknipt en heeft dat direct consequenties voor mogelijke bijbaantjes in
de toekomst bij de onderwijsinstellingen;
 Je je bewust bent van de campagne; “Drink je niet frequent, tóch 100% student”;
 Je verantwoord met drank om gaat (denk ook aan de beeldvorming met drinken in de openbare ruimte waar
politie/handhaving op toe ziet);
 Je vermijdt dat deelnemers sterke drank nuttigen;
 Erop toe ziet dat niemand in de mentorgroep drugs gebruikt;
 Je ervoor zorgt dat deelnemers zoveel mogelijk activiteiten bezoeken en daardoor geen kansen missen;
 De fietsen te parkeren in de daarvoor bestemde ﬁetsenstallingen en lopend door de stad te gaan;
 Je geen lawaai maakt. Vraag je deelnemers om dit ook te doen;
 Je tijdens beide evenementen geen liederen zingt met ongepaste teksten die aanstootgevend zijn;
 Geen afval te laten slingeren en te helpen met het scheiden van afval. Breng dit ook over op de deelnemer;
 Je als mentor niemand dwingt om iets tegen haar/zijn zin te doen;
 Je weet waar en met wie jouw deelnemers zijn en wat ze doen;
 Je zelf nooit de groep alleen laat en altijd bij de deelnemers blijft;
 Je erop toeziet dat de groep veilig thuiskomt en is gekomen;
 Je het EJW en/of OWee bestuur altijd op de hoogte stelt als er een incident heeft plaatsgevonden;
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Dat je bereikbaar bent voor zowel de deelnemer als voor het EJW en/of OWee Bestuur;
Je de verantwoordelijkheid hebt over een mentorgroep en niet bang bent om de regie te pakken;
Je aanwezig bent op de trainingsdagen van EJW en/of OWee;
Je elke ochtend aanwezig bent op het mentoren ontbijt gedurende de EJW en/of OWee.

7.6
Normen en waarden. Aan de Haagse Hogeschool, Inholland of TU Delft wordt toponderwijs gegeven en worden veel
faciliteiten geboden. Daarbij wordt wel verwacht dat medewerkers en studenten:
 Goed met elkaar omgaan, je elkaar respecteren en voor elkaar zorgt
 Je niet alleen bent in de stad/ op de campus en denkt aan buren/omstanders
 Iedereen gelijk is en je elkaar nooit zult beledigen, vernederen, krenken, discrimineren of (seksueel)
intimideren

Artikel 8: Overig
8.1
In alle andere gevallen die niet onder dit reglement vallen, beslist de Organisator hoe verder te gaan.
8.2
De Organisator kan indien nodig besluiten om af te wijken van deze regels.
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