
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JADS DATAWEEK SCHOOL 
 
 
De Jheronimus Academy of Data Science (hierna: “JADS”) is een initiatief van Technische 
Universiteit Eindhoven, Universiteit Tilburg, de provincie Noord-Brabant en gemeente ‘s-
Hertogenbosch. De Dataweek School is een initiatief van JADS.  
 
JADS Dataweek School is de initiatiefnemer en organisator van de Dataweek School voor kinderen 
van 9 t/m 12 jaar (hierna: het “Programma”). Het Programma is erop gericht om kinderen op een 
interactieve manier kennis te laten maken met data science. Dit omvat het gehele data science 
traject; te weten: onderzoeksvraag opstellen, data verzamelen, data analyseren en presenteren van 
de data aan de ouders. 
 
Het aantal deelnemers aan het Programma is beperkt. Zodra het maximaal aantal deelnemers is 
bereikt, heeft JADS Dataweek School het recht de inschrijving van (aspirant) deelnemers te weigeren, 
waarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email mededeling wordt gedaan aan Deelnemer. 
Indien voor het Programma onvoldoende belangststelling blijkt te bestaan, zulks ter beoordeling van 
JADS Dataweek School, is JADS Dataweek School gerechtigd om het Programma te annuleren. Zij 
doet daarvan uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de geplande start van het Programma schriftelijk of 
per email mededeling aan Deelnemer.  
 
Aan de deelname aan het Programma van JADS Dataweek School zijn geen kosten verbonden. 
 
Deelname aan het Programma van de JADS Dataweek School is een inspannende bezigheid. Indien 
Deelnemer last heeft van geestelijke of lichamelijke klachten dan wel beperkingen die een 
verantwoorde deelname aan de JADS schoolweek belemmeren, dient voorafgaand aan deelname 
overleg plaats te vinden tussen JADS Dataweek School en de Ouders / Verzorger van de betreffende 
Deelnemer. De klachten/beperkingen van de Deelnemer, alsmede de afspraken die tijdens het 
overleg zijn gemaakt, zullen goed gedocumenteerd worden vastgelegd en ondertekend door JADS 
Dataweek School en (mede) ondertekend door de Ouders / Verzorger van de betreffende Deelnemer. 
JADS Dataweek School zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze niet langer bewaren dan 
noodzakelijk, namelijk 2 weken na het einde van de JADS Dataweek School. 
Voor zover de Ouders / Verzorger van de Deelnemer niet in overleg willen treden, althans de 
gemaakte afspraken niet willen ondertekenen, of indien deelname naar het oordeel van JADS 
Dataweek School in het geheel niet verantwoord zou zijn, behoudt JADS Dataweek School zich het 
recht voor om de Deelnemer te weigeren. JADS Dataweek School kan op geen enkele manier 
aansprakelijk worden gehouden indien en voor zover een Deelnemer last heeft van 
klachten/beperkingen zoals voornoemd, en daarover niet tijdig in overleg treedt met JADS Dataweek 
School. 
 
Deelnemer verklaart zich te houden aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of 
(veiligheids)voorschriften van JADS Dataweek School. Bij het niet houden aan die instructies, 
bepalingen, aanwijzingen en/of (veiligheids)voorschriften, behoudt JADS Dataweek School zich 
uitdrukkelijk het recht voor Deelnemer uit te sluiten voor (verdere) deelneming aan het Programma. 
Deelnemer verklaart zich voorts bereid de door hem/haar aangerichte schade aan personen, 
goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen aangericht gedurende de activiteiten van JADS 
Summer Dataweek te vergoeden, indien de Deelnemer zich niet heeft gehouden aan de instructies en 
voorschriften van JADS Dataweek School. 
 
Bij ondertekening van dit formulier geeft de Ouder/Verzorger van Deelnemer toestemming om, indien 
noodzakelijk, een arts te raadplegen voor Deelnemer tijdens de deelname van het Programma. 
Tevens verklaart Ouder/Verzorger bij ondertekening op de hoogte te zijn dat de JADS Dataweek 
School zich niet aansprakelijk acht voor vermissing van privé-spullen of andere schade van 
Deelnemer behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van JADS Dataweek School. 
 
Ouder/verzorger geeft namens Deelnemer toestemming aan JADS Dataweek School om beeld- en 
videomateriaal te produceren gedurende de activiteiten en waarop Deelnemer herkenbaar is. 
Ouder/Verzorger van Deelnemer verklaart in dat verband dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen 
openbaarmaking van het gedurende de activiteiten gemaakte beeld- en videomateriaal waarin 



Deelnemer herkenbaar in beeld komt. Deelnemer dan wel Ouder/Verzorger van Deelnemer zal geen 
beroep doen op zijn/haar portretrecht. Het staat JADS Dataweek School bovendien vrij het beeld- en 
videomateriaal voor (onder andere) promotiedoeleinden aan te wenden. JADS Dataweek School 
verklaart dat zij geen beeld- of videomateriaal zal publiceren, welke schadelijk zijn voor de 
betreffende Deelnemer, een en ander ter beoordeling van JADS Dataweek School. 
 
JADS Dataweek School behoudt zich het recht voor al hetgeen de Deelnemers tijdens de activiteiten 
opstellen, produceren, ontwerpen en/of ontwikkelen, te gebruiken voor door haar gekozen 
doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot allerlei soorten promotiedoeleinden. 
 
Met ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaren ondergetekende volledig kennis te hebben 
genomen van de hiervoor genoemde Algemene Voorwaarden van JADS Dataweek School en gaan 
ondergetekende(n) uitdrukkelijk akkoord met die voorwaarden. 


