Algemene voorwaarden en betalingsverplichting Stichting
Guus Schrijvers Academie (GSA)

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een congres of studiedag, maken wij als organisator
kosten om uw deelname te verwezenlijken. Daarom hanteren wij de volgende
annuleringsvoorwaarden:


Met de inzending van het online inschrijfformulier heeft u zich definitief ingeschreven
als deelnemer aan het congres. Bij verzending van het inschrijfformulier bent u
akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en de betalingsverplichting.



Bij een (groeps)aanmelding per email gaan wij ervan uit dat u bekend bent met de
algemene voorwaarden en de betalingsverplichting zoals vermeld op de website van de
Guus Schrijvers Academie. Na aanmelding ontvangt u een inschrijvingsbevestiging.
Vanaf dat moment verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden en
betalingsverplichtingen en zijn deze van kracht.



Inschrijving verplicht tot betaling.



Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van het congres wordt € 25,00
administratiekosten in rekening gebracht. Annuleert u binnen 4 weken voor het
congres of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u het gehele
bedrag in rekening.



Annulering kan alleen schriftelijk, bij voorkeur per email naar:
secretariaat@guusschrijvers.nl. Na ontvangst van de annulering ontvangt u een
bevestiging; alleen dan is de annulering definitief.



Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en vóór aanvang
van het congres.



Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw
bevestigingsbrief – van harte welkom. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de
betaling van de factuur.



De kosten kunnen door uzelf of door uw werkgever betaald worden. Indien het bedrijf
c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid
verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar u als de deelnemer.



Incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt/deelnemer.



De GSA behoudt zich het recht om het programma tussentijds aan te passen.



De GSA behoudt zich het recht om bij te weinig belangstelling het congres/cursus of
masterclass uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum te annuleren. De GSA is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade voor rekening van de deelnemer, welke
voortvloeit uit annulering van de kant van de GSA. Dit geldt ook voor die gevallen
waarbij de GSA niet in staat geweest is om u als deelnemer tijdig te informeren over
de annulering.
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