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Algemene voorwaarden 

1. Inschrijven voor deelname aan een Evenement dient te geschieden middels het invullen van 
het inschrijvingsformulier, te verkrijgen op de online eventpagina van het betreffende 
Evenement. Dit inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld te zijn. 

2. De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens. 
3. Excel neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden 

administratie. Met zijn inschrijving heeft de Inschrijver toestemming gegeven voor het 
gebruik en het opslaan van gegevens. 

4. De verstrekte gegevens worden uitsluitend voor de organisatie van dit evenement gebruikt. 
Daarna worden alle gegevens vernietigd. 

5. De Inschrijver dient het Inschrijvingsgeld binnen de betalingstermijn, zoals vermeld in de 
betreffende factuur, te voldoen. Indien de betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn 
wordt de inschrijver uitgesloten van deelname, maar bestaat nog steeds de 
betalingsverplichting die is aangegaan bij het verzenden van het inschrijfformulier.   

 

Annulering van congresdeelname 

1. Tot 1 maand voor aanvang van de bijeenkomst rekenen wij 25 euro administratiekosten.  
2. Tot 1 week voor aanvang van de bijeenkomst gelden 30 euro administratiekosten.  
3. Bij annulering en/of wijzigingen minder dan 1 week voor aanvang van de bijeenkomst is de 

deelnemer verplicht 100% van het inschrijfgeld te betalen. De reden van annulering of 
wijziging speelt in alle gevallen geen rol.  

4. Als annulerings- en/of wijzigingsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke 
annulering is verstuurd. 

 

Annulering van hotelaccommodatie: 

1. Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%  
2. Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%  
3. Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%  
4. Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%  
5. Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%  
6. 7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100% 

 


