Algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden
VBVD studiedagen en infoavonden
Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden
Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden kan uitsluitend via het online
inschrijvingsformulier op de website of via een e-mail gericht aan info@vbvd.be indien deze optie
eveneens wordt vermeld.
Elke inschrijving betekent aanvaarding van de volgende algemene inschrijvings- en
annuleringsvoorwaarden en brengt altijd een betalingsverplichting met zich mee.
Betalingen
De VBVD stuurt je een bevestigingsemail met betalingsinstructies en een automatisch gegeneerde
factuur.
Je inschrijving is definitief na betaling binnen de vermelde betalingstermijn.
Voor VBVD studiedagen en infoavonden dient de betaling toe te komen op de vermelde uiterste
inschrijvingsdatum op de uitnodiging.
Bij laattijdige uitvoering van de betaling dien je contact met ons op te nemen via info@vbvd.be om
je registratie te bespreken.
Opmerking: Omwille van technische beperkingen van het huidige CRM-programma, kan de automatisch gegenereerde
vervaldatum op het factuur voor een VBVD event niet manueel aangepast worden. Hou enkel rekening met de
vervaldatum in de bevestigingsmail.

Maximum aantal inschrijvingen
Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers kunnen de inschrijvingen vroegtijdig
afgesloten worden. In dit geval, word je hierover geïnformeerd. De VBVD kan indien gewenst een
wachtlijst aanleggen.
Annuleringen
Je kan ten alle tijden kosteloos annuleren tot de uiterste inschrijfdatum met integrale
terugbetaling van je inschrijvingsgeld.
Wanneer je na de uiterste inschrijfdatum annuleert, worden administratieve kosten (€ 25 euro)
ingehouden maar ontvang je de syllabus en/of presentatie of kan je je kosteloos laten vervangen
door een collega.
De administratieve kosten die in rekening gebracht worden, zijn gerelateerd aan de contractuele
annuleringsvoorwaarden voor de gehuurde zaal en de voorziene catering.
Verwittig in elk geval info@vbvd.be zodat we tijdig de deelnemerslijst kunnen aanpassen.
Bij last-minute annulering of niet komen opdagen wegens ziekte, zijn dezelfde bepalingen als
hierboven van toepassing.
De VBVD kan genoodzaakt zijn een infoavond of studiedag te verplaatsen of annuleren bij
onvoldoende deelnemers of overmacht. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
en het inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op onderstaande datum.
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