Algemene voorwaarden Handschriftonderwijs Symposium
Het Handschriftonderwijs Symposium wordt georganiseerd door ConcepThink en vindt
plaats op vrijdag 24 januari 2020 in Gouda.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten die
voortvloeien uit de organisatie van het Handschriftonderwijs Symposium. Deze kunnen
echter worden aangevuld met voorwaarden van de betreffende locatie.

Locatie
Driestar Educatief Gouda
adres:
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD GOUDA
tel: Tel: 0182-540333

Aanmelden & annuleren
•

Aanmelden verloopt via de website, per mail of schriftelijk per post. De uiterste
aanmelddatum is maandag 20 januari 2020. Een aanmelding is definitief direct na
het moment van aanmelden. Na aanmelding volgt automatisch een bevestiging
inclusief een factuur.

•

De tarieven om aan te melden en/of te participeren staan vermeld op de website, en
opgestelde factuur.

•

Alle facturen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 dagen te worden
voldaan, of korter doordat het symposium eerder plaatsvindt.

•

Indien blijkt dat u verhinderd bent, dan kunt u zonder extra kosten een
plaatsvervanger opgeven. Bij een annulering na 1 november 2019 tot 1 januari 2020
wordt € 25,00 exclusief btw in rekening gebracht.

•

Bij een annulering vanaf 1 januari 2020 brengen wij 50% van het overeengekomen
tarief in rekening.

•

Indien blijkt dat u niet aanwezig bent tijdens het symposium en heeft u zich niet
minimaal vijf werkdagen van te voren afgemeld? Dan zijn we genoodzaakt een
factuur in rekening te brengen van het volledige vastgestelde tarief. Dit in verband
met de reeds door ons gemaakte organisatiekosten.

•

Het symposium heeft doorgang bij voldoende aanmeldingen en bij overmacht heeft
de organisatie het recht het symposium te annuleren of te verplaatsen naar een
andere datum. In beide gevallen heeft u recht op volledige restitutie van het
aanmeldtarief.

•

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ConcepThink.
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Organisatie
ConcepThink - social development
t.a.v. Handschriftonderwijs Symposium
Zwanebloem 36
3628 NB KOCKENGEN - Nederland
website: handschriftonderwijs.nl
e-mail: michel@handschriftonderwijs.nl
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