
 

 

1. Voorwaarden voor deelname - Speeddaten 

 

a. Je bent minstens 18 jaar oud op 28 maart 2020 om deel te nemen.  

b. Je bent single.  

c. Je ben in het bezit van een geldig ticket voor Heroes Dutch Comic Con 2020 en je hebt jezelf 

aangemeld via de website, waarna je een e-ticket hebt ontvangen.  

d. Door deel te nemen accepteer je de geldende regels voor de Speed date sessies, als ook de 

algemene regels die te allen tijde van kracht zijn op Heroes Dutch Comic Con. 

 

2. Aanmelden voor Heroes Dutch Comic Con Speed Dating Sessions.  

 

a. We verdelen de sessies in twee soorten; heteroseksueel en homoseksuele (m/v) en we verdelen 

de heterosessie in leeftijdscategorieën. Zorg ervoor dat jij deel neemt in de sessie die het meest 

geschikt is voor jouw voorkeuren.  

b. Vul het registratieformulier op de website volledig in. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid het 

formulier waarheidsgetrouw in te vullen.  

c. Als je een vergissing hebt gemaakt in het formulier, neem contact op met de Love Dokter via 

info@vc-t.nl. We raden je aan dit te doen, omdat je de kans loopt in de verkeerde groep terecht te 

komen.  

d. Als je jouw registratie wilt annuleren, neem dan contact op met de Love Dokter via info@vc-t.nl. 

 e. Je zult je ID kaart moeten tonen aan de organisatie om te bewijzen dat jij de geregistreerde 

persoon bent dat je claimt te zijn. Als je geen ID-kaart kunt tonen, zal je niet worden toegelaten. 

 

3. Procedure  

 

a. Alle deelnemers zullen verdeeld worden in groepen, waarvan 1 groep blijft zitten en de andere 

groep roteert.  

b. Je krijgt zo’n 3 tot 5 minuten per gevormd paar, afhankelijk van het aantal deelnemers. Je zult van 

de organisatie enkele ijsbrekers meekrijgen, om de conversatie op te starten.  

c. Iedere deelnemer krijgt een lijst met alle nummers van de deelnemers die ze gaan ontmoeten. Als 

jij de sessie met persoon nummer 6 erg leuk vond, vink dan nummer 6 aan.  

d. Als beide deelnemers het nummer van hun gedeelde sessie aankruisen, zijn ze ‘een match’.  

e. De organisatie zal in het geval van een match de contactgegevens van beide partijen met elkaar 

uitwisselen. Persoon A ontvangt dus de contactgegevens van persoon B en vice versa.  

f. De rest ligt in jullie handen. 

 



 

 

4. Hoe te gedragen  

 

a. Te allen tijden dien je respectvol te zijn naar de organisatie, andere deelnemers en andere 

aanwezigen op het evenement.  

b. Zelfs als je een match vormt met een ander persoon, maar dat persoon besluit geen verder 

contact te willen dien je die beslissing te respecteren.  

c. Houd je handen te allen tijde thuis en houd een comfortabele afstand.  

d. Cosplay geeft GEEN toestemming. Als jij een cosplay als opwindend of onthullend ervaart, 

betekent dat niet dat jij je opdringerig kunt gedragen. e. Je zult te allen tijden de instructies van de 

organisatie opvolgen. Storende deelnemers kunnen en zullen verwijderd worden van de sessies. 

 

5. Privacy  

 

a. Heroes Dutch Comic Con heeft het recht om de contact informatie van deelnemers te gebruiken. 

Door deel te nemen geef je uitdrukkelijk toestemming aan ons om jouw contact informatie openbaar 

te maken aan de mensen waar jij een match mee vormt. 

 

 

6. Algemene opmerkingen  

 

a. Heroes Dutch Comic Con is niet verantwoordelijk voor incidenten die tijdens de Speed Date sessie 

plaatsvinden.  

b. Heroes Dutch Comic Con is niet verantwoordelijk voor incidenten die na de Speed Date sessie 

plaatsvinden.  

c. Heroes Dutch Comic Con garandeert geen happily ever after voor de matches. Wij brengen jullie 

met elkaar in contact. De rest is geheel in jullie handen.  

d. Heroes Dutch Comic Con behoud het recht een sessie annuleren als er problemen ontstaan.  

e. Als we kwade intenties vermoeden, of genoeg twijfel hebben bij de oprechtheid van jouw 

deelname, is Heroes Dutch Comic Con in staat je te verwijderen van het Speed Date evenement. 


