NWVT Congressen en Cursussen
Algemene voorwaarden
1. Organisatie
De NWVT is verantwoordelijke en organiseert de inschrijving, administratie en organisatie en
facturering voor NWVT congressen en cursussen.
Alle vragen omtrent congressen en cursussen: info@nwvt.nu of 0183 – 406035.
2. Deelname aan de activiteiten
De NWVT organiseert nascholing voor tandartsen en studenten tandheelkunde. Activiteiten kunnen
ook open staan voor andere doelgroepen. Dit is dan aangegeven bij het inschrijfformulier en de
omschrijving doelgroep voor het betreffende evenement.
3. Inschrijving voor een congres / cursus
 Aanmelden kan via de website: www.nwvt.nu – middels het digitale inschrijfformulier dat op
de website staat.
 Vragen over uw inschrijving: info@nwvt.nu
 Direct na inschrijving ontvangt u automatisch de bevestiging van inschrijving, alsook de
factuur.
 Op de bevestiging van inschrijving staat de naam, datum en locatie van de activiteit vermeld.
 Bij de bevestiging wordt de factuur meegestuurd. Gelieve de factuur binnen 7 dagen na
ontvangst te voldoen.
 Is uw betaling niet op tijd ontvangen, dan wordt u een herinnering gestuurd.
 Inschrijving geschiedt in volgorde van ontvangst van de inschrijvingen.
 Indien een cursus / congres is volgeboekt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Uw naam
wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer er een plaats is vrijgekomen.
Op dat moment kunt u beslissen om de inschrijving definitief te maken
 Indien een activiteit wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen komt te vervallen, of
indien er sprake is van evidente overmacht, ontvangt u daarvan uiterlijk twee weken voor
aanvang van de cursus / congres bericht en worden de betaalde kosten gerestitueerd.
 Retournering bij annulering van de cursus / congres vindt binnen 6 weken plaats, na
verzending / mededeling aan de deelnemer persoonlijk hierover
 Er geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen, aanvangende op de datum van de
schriftelijke (website) aanmelding voor de cursus / congres. Mocht u binnen deze 14
werkdagen de factuur voor de cursus / congres hebben voldaan en toch uw aanmelding
willen annuleren, dan wordt het door u betaalde inschrijfgeld geretourneerd.
4. Annuleren aanmelding
Bij annulering voor een cursus / congres worden, afhankelijk van het moment van annuleren, kosten
in rekening gebracht tenzij anders vermeld:




Annulering dient schriftelijk per email plaats te vinden: info@nwvt.nu
Bij annulering tot zes weken voor aanvangsdatum: u bent geen kosten verschuldigd
Bij annulering zes weken tot 15 dagen voor aanvang van de cursus worden
administratiekosten in rekening gebracht: EUR 50,00
 Bij annulering 15 tot 8 dagen voor aanvang van de cursus of het congres bent u 50% van de
deelnamekosten verschuldigd
 Bij annulering 7 tot minder dagen voor aanvang van de cursus of het congres, bent u het
gehele inschrijfbedrag verschuldigd.
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Indien een deelnemer wegens ziekte niet aanwezig kan zijn bij de door zijn / haar
ingeschreven cursus / congres dient een medische verklaring te worden ingeleverd om in
aanmerking te komen voor teruggave van de deelnamekosten
Ontvangst van de annulering wordt door de NWVT altijd schriftelijk (per email) bevestigd.
Retournering van betaalde inschrijfgelden bij annulering van de cursus / congres door de
deelnemer, vindt binnen 6 weken plaats, na ontvangst door de organisatie betreffende deze
annulering

5. Betalingsvoorwaarden
 Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen 7 dagen zal de NWVT een
betalingsherinnering toesturen met een betalingstermijn van 7 dagen.
 Voldoet de deelnemer/cursist binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering
wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan verstuurt de NWVT een
tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van 7 dagen.
 Voldoet de deelnemer/cursist binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering
wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is de NWVT zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te
belasten.
 De NWVT is bij betalingsachterstand gerechtigd een deelnemer de toegang tot de
desbetreffende cursus / congres te weigeren of te verlangen contant te betalen.
 Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen
ten laste van de deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met
een minimum van EUR 50,00.
6. Klachten
Klachten over aan u geleverde diensten betreffende uw aanmelding voor een NWVT cursus / congres
dienen uiterlijk veertien dagen na levering, schriftelijk (per email) gemotiveerd aan de NWVT te
worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geachte wordt akkoord te zijn gegaan met het
geleverde. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.
Klachtenregeling: zie de website van NWVT – geplaatst in de ‘’footer’’.
7. Gegevens
Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer worden strikt gebruikt ten behoeve van de organisatie
van de cursus / congres. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan
derden voor zover niet noodzakelijk voor de organisatie van het congres.
Zie ook: Privacy voorwaarden
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