
SPONSORVOORWAARDEN HEALTH VALLEY EVENT 2023

Event Partnerships en Sponsorsessie
● De inhoudelijke invulling van de Sponsorsessie(s) binnen een afgenomen Event

Partnership of een los afgenomen Sponsorsessie, dient te worden afgestemd op het
thema van het Health Valley Event 2023. Raakvlakken tussen de sessies en het
overkoepelende Event-thema dienen aanwezig te zijn. De eventorganisatie dient van
tevoren te worden geïnformeerd over gekozen onderwerpen van deze sessies.
Indien de eventorganisatie van mening is dat er te weinig afstemming met het
Event-thema bestaat, kan de Event Partner verzocht worden een ander onderwerp te
kiezen.

● Informatie m.b.t. de Sponsorsessie (titel, korte informatie over de sessie en sprekers)
dient zo snel mogelijk na reservering van de sessie te worden aangeleverd, echter
uiterlijk 15 februari 2023.

● Het aanleveren van (Powerpoint) presentaties voor de Sponsorsessie dient te
gebeuren vóór 23 maart 2023.

Exposanten
● Het indelen van de standplaatsen gebeurt op volgorde van binnenkomst van de

reserveringen. U kunt uw voorkeur voor een standplaats doorgeven aan de
organisatie. De indeling is pas definitief nadat u een bevestiging van het
standnummer heeft ontvangen.

● Promotie van producten en productinformatie is slechts toegestaan in de eigen
standruimte.

● De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of schade aan
eigendommen van exposanten, of voor verlies of diefstal. De exposant dient zelf te
zorgen voor een verzekering die dergelijke schade dekt. De organisatie is
aansprakelijk voor de expositieruimte. De exposant is aansprakelijk voor de stand
inclusief de daarbij horende inrichting en inventaris.

● Het is niet toegestaan de stands te ontruimen vòòr de aangegeven afbouwtijden.



Commercial Video’s
● De programmering en volgorde van uitzending van de commercials wordt bepaald

door de eventorganisatie.
● Het aanleveren van de video content gebeurt zo snel mogelijk, echter uiterlijk 23

maart 2023.
● De inhoudelijke content /boodschap van de commercial dient raakvlakken te hebben

met het HVE 2023. De eventorganisatie dient hierover van tevoren te worden
geïnformeerd. Indien de eventorganisatie van mening is dat er te weinig raakvlakken
zijn met het HVE 2023, dan kan sponsor verzocht worden om een andere insteek
van de commercial te kiezen.

Eigen Side Programma
● De invulling van het Side Programma dient te passen binnen de opzet en het

programma van het Health Valley Event 2023. De eventorganisatie dient van tevoren
te worden geïnformeerd over de gekozen invulling. Indien de eventorganisatie van
mening is dat het programma te weinig is afgestemd op het HVE 2023, kan de Event
Partner verzocht worden tot een andere invulling of opzet van het Side Programma.

● Genodigden voor het Side Programma krijgen ook de gelegenheid om het gehele
programma van het HVE 2023 te bezoeken.

● Het Side Programma wordt meegenomen in de algemene programma informatie van
het HVE 2023.

● Promotie, uitnodigingen en overige communicatie m.b.t. het Side Programma voor
eigen relaties (besloten deel) worden verzorgd door de Event Partner zelf.

Annuleringsvoorwaarden
● Uw sponsorreservering is bindend. Bij eigen annulering van uw reservering voor 16

januari 2023 wordt 50% van het oorspronkelijke sponsorbedrag in rekening gebracht,
dan wel gerestitueerd. Na 16 januari 2023 vindt er geen restitutie van gelden meer
plaats.

Restitutiebeleid vanwege COVID-19
Mocht het Health Valley Event 2023 vanwege COVID-19 niet als on site event
georganiseerd kunnen worden, dan gelden onderstaande voorwaarden en (online)
alternatieven:

● In geval van een geboekt Event Partnership wordt in overleg met sponsor gekeken
naar een volwaardige online invulling van het Event Partnership. Eventuele vervallen
pakket onderdelen worden gecompenseerd met extra online full event tickets.
Daarnaast kan er in overleg met sponsor gekeken worden naar een alternatieve
activiteit georganiseerd door Health Valley, die plaatsvindt in 2023. Dit kan een eigen
webinar of eigen exclusief event op locatie zijn.

● In geval van een standplaats zal exposant een alternatief worden geboden op het
online event platform, te weten een online bedrijfspagina (Market Place), met
bedrijfsinformatie, video, header, logo en link naar website van exposant, en directe
chatfunctie naar vertegenwoordigers van de organisatie. Bijbehorende tickets voor



standhouders worden omgezet naar online event tickets en aangevuld met extra
online event tickets, naar rato van standgrootte:

○ 4 extra online tickets voor een standaard stand
○ 3 extra online tickets voor een kleine stand
○ 2 extra online tickets voor Start up stand
○ 1 extra online ticket voor Living Lab stand

● In geval van een geboekte Sponsorsessie zal hiervoor een online sessie worden
aangeboden. Ter compensatie zullen 10 extra online event tickets worden
aangeboden. En daarnaast ter compensatie een van onderstaande opties:

○ een webinar georganiseerd door HV en uitgezet binnen het netwerk;
○ een inhoudelijke bijdrage aan een fysieke bijeenkomst later in 2023 wanneer

een bijeenkomst op locatie mogelijk is. Deze bijdrage kan een lezing zijn in
het plenaire programma of een bijdrage aan een rondetafelgesprek;

○ een op maat oplossing die gelijkwaardig is aan een van bovenstaande
oplossingen ter beoordeling van HV.

Privacybeleid
● We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en om uw persoonlijke gegevens

voor aanmelding van het HVE 2023 vertrouwelijk te behandelen, volgens de
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Wij verwerken uw
persoonsgegevens alleen om het event goed te kunnen organiseren en uit te voeren.
Uw gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor we ze hebben vastgelegd.


