Algemene voorwaarden voor deelname aan het symposium ‘De zorg is doodziek’
Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1
Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor om het symposium te annuleren.
1.2
De organisatie informeert u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 weken voor het symposium. In geval van
annulering wordt het reeds betaald inschrijfgeld volledig gerestitueerd.
Artikel 2 Inschrijving
2.1
Inschrijving voor het symposium vindt plaats via een volledig ingevuld aanmeldformulier op de website
www.dezorgisdoodziek.nl. Na registratie ziet de deelnemer op de website een bevestiging van zijn aanmelding.
Artikel 3 Betalingsvoorwaarden
3.1
Deelnemer ontvangt een factuur per e‐mail. De betalingstermijn is 2 weken. Nadat de betaling is ontvangen,
sturen wij een definitieve bevestiging van deelname aan het symposium.
Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden
4.1
Tot 2 weken voor het symposium kunt u kosteloos annuleren via het e‐mailadres:
administratie@dezorgisdoodziek.nl
4.2
Bij annulering tot 5 werkdagen voor het symposium zijn wij genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld aan u door te
belasten.
4.3
Bij annulering binnen 5 werkdagen voor het symposium of in geval van uw afwezigheid, zijn wij genoodzaakt 100%
aan u door te berekenen.
4.4
Bij annulering zijn wij tevens genoodzaakt € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.
4.5
Afmeldingen uitsluitend via e‐mail: administratie@dezorgisdoodziek.nl
Artikel 5 Privacy
5.1
Het op het aanmeldformulier opgegeven adres wordt gebruikt als correspondentieadres. Adreswijzigingen dienen
via het e‐mailadres administratie@dezorgisdoodziek.nl doorgegeven te worden.
5.2
De deelnemer geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de gegevens die op het
aanmeldformulier worden ingevuld.
5.3
De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld
zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.
Artikel 6 Auteursrechten en exoneratie
6.1
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit de uitgave ‘De zorg is
doodziek’ met de daarbij horende website: www.dezorgisdoodziek.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een
gedigitaliseerde gegevensverzameling worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de auteursrechthebbenden. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Desondanks kan
de afwezigheid van eventuele zet‐ en/of drukfouten, dan wel onnauwkeurigheden en/of onvolkomenheden, niet
worden gegarandeerd. De auteursrechthebbenden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen

van eventuele zet en/of drukfouten, dan wel onnauwkeurigheden en/of onvolkomenheden. Deze uitgave is
verzorgd door Uitgeverij PMA.

