Algemene voorwaarden voor de Nationale Studiedag
Alumnirelaties voor het MBO, 30 januari 2014.
Artikel 1: Begripsbepaling
1.1 Nationale Studiedag Alumnirelaties voor het MBO: de hier betreffende studiedag, die plaatsvindt
op donderdag 30 januari 2014 in Utrecht.
1.2 Deelnemer: de persoon die zich heeft opgegeven voor de studiedag, en een overeenkomst op
afstand aangaat met organisator FORMEDIA.
1.3 FORMEDIA BV: initiator, organisator en exploiteur van de Nationale Studiedag Alumnirelaties
voor het MBO.
Artikel 2: Deelnamekosten
2.1 De opgegeven prijzen zijn voor de deelnemers inclusief thee/koffie en lunch.
2.2 Prijzen gelden in Euro's. FORMEDIA rekent 21% BTW op de kosten. Kosten worden normaal
gesproken vermeld exclusief BTW.
2.3 Bij niet op komen dagen op de studiedag, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie
plaats.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal met
het verzenden van de opgave worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website
www.formedia.nl online zijn in te zien, en zij op verzoek van de deelnemer zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.3 Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FORMEDIA
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de deelnemer de overeenkomst ontbinden.
3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FORMEDIA passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor
een veilige webomgeving.
Artikel 4: Betalingscondities en prijsstelling
4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens
uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct
invullen van de gegevens voor facturering. Bij achteraf opgegeven wijzigingen in deze gegevens zal
de organisatie €25,00 ex.BTW administratiekosten in rekening brengen.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen netto na factuurdatum doch uiterlijk twee
weken voor aanvang van de studiedag. Vanaf twee weken voor de datum van de studiedag geldt na
inschrijving graag per omgaande betaling. Voor alle inschrijvingen geldt in principe: geen toegang tot
de studiedag bij openstaande betaling.
4.3 De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan FORMEDIA te melden.
4.4 Er zijn verschillende prijsstellingen voor deelname aan de Nationale Studiedag Alumnirelaties
voor het MBO: een prijsstelling voor deelnemers die werkzaam zijn bij onderwijsinstellingen, en een
prijs voor deelnemers die werkzaam zijn bij commerciële instellingen.
4.5 Prijsstelling (alle prijzen exclusief BTW):
Deelnemers werkzaam bij onderwijsinstellingen – €295,00
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Deelnemers werkzaam bij commerciële instellingen – €595,00
Artikel 5: Annuleren
5.1 Na inschrijven is het mogelijk om kosteloos te annuleren tot en met 30 november 2013.
Annuleren kan uitsluitend telefonisch (nummer 043-362 6288) of schriftelijk (postbus 5038, 6202WD
Maastricht). Na 30 november 2013 is annuleren wel nog mogelijk, maar rekenen wij €100,00 excl.
BTW annuleringskosten. Na 31 december 2013 is annulering niet meer mogelijk.
5.2 Natuurlijk kan uw collega -in het bezit van uw toegangsbewijs- u zonder bijkomende kosten
vervangen. De wijziging moet wel telefonisch of per mail uiterlijk 3 (drie) dagen voor aanvang van de
studiedag worden doorgegeven.
Artikel 6: Programmawijziging / Afgelasting / wijziging datum
6.1 Programmawijzigingen vinden uitsluitend plaats door overmacht en/of ziekte van de sprekers.
6.2 FORMEDIA behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor de
studiedag te wijzigen, of de studiedag niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door
overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op
vergoeding van enigerlei schade.
6.3 Indien de datum van de studiedag wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht –
verplicht het FORMEDIA zich om de studiedag binnen drie maanden in vrijwel gelijke vorm
(programma en workshops) te organiseren. Uw inschrijving blijft geldig. Tot drie weken voor de
nieuwe datum kunt u, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, annuleren. Er wordt dan € 75,00
administratiekosten in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Natuurlijk kan
uw collega -in het bezit van uw toegangsbewijs- u zonder bijkomende kosten vervangen zoals
aangegeven in artikel 5.2.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen
veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Nationale Studiedag Alumnirelaties
voor het MBO.
Artikel 8: Persoonlijke gegevens
Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. FORMEDIA zal deze
gegevens niet doorspelen naar derden, met uitzondering van instellingen of bedrijven die de
Nationale Studiedag Alumnirelaties voor het MBO sponsoren. Aan sponsoren wordt een analoge
kopie van de inschrijflijst met alle gegevens ter beschikking gesteld, die zij voor eigen
marketingdoeleinden mogen gebruiken.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht,
overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg
uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in Maastricht.
Artikel 10: Overigen
In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijn de algemene voorwaarden niet
voorzien, beslist FORMEDIA.
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