
Voorwaarden GoudaFM Speed Dating 
 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor onze Speed Dating avonden: 

  

Betaling 

De betaling van een Speed Dating avond verloopt via een overschrijving naar onze bankrekening voor de avond 

zelf. Als wij vooraf je betaling niet ontvangt wordt het per cash betaald op de avond zelf. Zonder betaling wordt je 

niet toegelaten aan de Speed Dating avond. 

 

Annulering 

Je kunt tot 5 dagen voor de avond annuleren. Je geld wordt dan geretourneerd. Bij annulering binnen 5 dagen 

voor de speed dating avond wordt geen geld geretourneerd. . 

  

Wij streven ernaar dat je voldoende mogelijke partners op een avond ontmoet. Indien er minder dan 30 personen 

hebben gereserveerd wordt de Speed Dating avond geannuleerd en verplaats naar de eerstvolgende 

gelegenheid. Je ontvangt van de organisatie een email waarbij je kunt kiezen voor restitutie van je geld of om 

mee te verplaatsen naar een andere moment.  Wij geven bij een wederzijdse verplaatsing geen geld terug.  

  

Matchmail 

Je geeft ons via je juiste contactgegevens de mogelijkheid om deze door te geven aan mogelijke matches. We 

matches maken we binnen 24 uur en sturen deze door. Aan deze 24 uur kunnen geen rechten worden verleend 

en in sommige (uitzonderlijke) gevallen kunnen dit langer duren. We doen ons best om binnen de gestelde tijd de 

matchmail te sturen. 

 

Garanties 

We geven geen garantie dat je de juiste match gaat vinden op een Speed Dating avond. Ook geven we geen 

garantie over het vervolg traject nadat je de matchmail hebt ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de  

contacten tussen jou en je mogelijke partner liggen bij jouw persoonlijk.  

 

Persoonlijke gegevens 

Het team van GoudaFM Speed Dating doet haar best een mooie ervaring te bezorgen en gaat discreet en met 

respect om met klanten en persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor 

communicatiedoeleinde en worden niet verstrekt aan derden. 

 


