
Power BI Gebruikersdag 

Sprekersovereenkomst 

 

Door het indienen van een sessievoorstel voor de Power BI Gebruikersdag gaat u akkoord met de volgende 
voorwaarden: 

- Het indienen van een sessievoorstel is geen garantie dat deze ook geselecteerd wordt voor het 
evenement. 

- De sessie is uw eigen werk, of u heeft toestemming om deze presenteren en de gerelateerde inhoud 
te publiceren. 

- U begrijpt dat de PBIG de sessie eventueel kan opnemen en dat deze door de PBIG gepubliceerd en 
gedistribueerd kan worden.  

- U geeft PBIG het niet-exclusieve recht om de presentatie en gerelateerde bestanden te publiceren en 
te distribueren.  

- Als u geselecteerd bent om te spreken dan moet u voldoen aan de volgende vereisten: 
o Lever de presentatie in PowerPoint of PDF-formaat aan, voor publicatie op de PBIG website 

uiterlijk één week voor het evenement. Anders kunt u vervangen worden door een andere 
spreker. 

o Binnen 3 dagen na het evenement levert u de complete versie van uw presentatie in, en 
indien van toepassing alle demo’s en voorbeeldcode, via e-mail of een andere elektronische 
manier aan de PBIG-organisatie.  

o Een van de eerste slides van uw presentatie toont de logo’s van onze event partners. PBIG zal 
deze slide aan u toesturen.  

o U rondt de sessie af in de u daarvoor toegewezen tijd.  
- U bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een laptop of andere hardware die benodigd 

is voor de sessie. PBIG zorgt voor een beamer, scherm en geluidsfaciliteiten.  
- Het presenteren van en sessie op de Power BI Gebruikersdag is geen gelegenheid om uw eigen 

diensten, producten of die van uw bedrijf aan te prijzen of te verkopen. Het is toegestaan om te 
beschrijven wie u bent, wat u doet en wat uw bedrijf doet aan het begin van uw sessie. Het is wel 
toegestaan om uw logo op uw eigen slides te gebruiken, maar verdere uitingen zijn niet toegestaan, 
inclusief, maar niet beperkt tot banners, flyers, pop-up stands, en giveaways. Als u uw bedrijf meer 
wilt profileren, kunt u overwegen partner te worden van het evenement. Neemt u contact op met het 
PBIG-team om de mogelijkheden te bespreken.  

- Als vastgesteld wordt dat de spreker te ver gaat in het promoten van de eigen diensten, producten, of 
die van zijn bedrijf dan behoudt de PBIG zich het recht voor om de sessie te beëindigen en om 
toekomstige sessievoorstellen van de spreker of zijn bedrijf te weigeren.  

PBIG is de afkorting voor Power BI Gebruikersgroep. Wij zijn de Nederlandse Power BI User Group en maken 
deel uit van de wereldwijde Microsoft Power BI-community van User Groups. 
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