
ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME CARE SUMMIT 2018  

Event: Care Summit 2018  

In de fee voor de Care Summit 2018 zijn inbegrepen: 

• Twee overnachtingen 
• Alle maaltijden en dranken 
• Vervoerskosten ter plaatse, indien van toepassing 
• Parkeerkosten bij het hotel. 

Niet inbegrepen bij de Care Summit fee zijn:  

 Kosten vervoer naar, en van, congreslocatie Care Summit in Rotterdam  

 Persoonlijke uitgaven 

 Annuleringsverzekering. 

Registratie 

Aanmelding op basis van een persoonlijke uitnodiging geschiedt middels online registratie op de 
website www.caresummit.nl 

Aangezien sprake is van een beperkt aantal beschikbare plaatsen worden de aanmeldingen in 
volgorde van binnenkomst toegewezen. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden de 
overige aanmeldingen op volgorde van binnenkomst op een reservelijst geplaatst. Indien er op enig 
moment alsnog ruimte ontstaat voor deelname, ontvangt men daarvan zo spoedig mogelijk bericht.  

Betaling 

Na aanmelding en registratie ontvangt u een factuur voor uw deelname aan de Care Summit 2018.   
De factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het op de factuur 
aangegeven rekeningnummer. Bij niet tijdige betaling is de organisatie gerechtigd de deelnemer uit te 
sluiten van deelname aan de Care Summit 2018. De betalingsplicht komt daarbij niet te vervallen.  

Annulering 

Annulering van de registratie leidt niet tot een recht op restitutie van de Care Summit fee. Ook het niet 
of slechts gedeeltelijk aanwezig kunnen zijn bij de Care Summit 2018 leidt niet tot recht op restitutie 
van (een deel van) de Care Summit fee. 

Overmacht  

De organisatie is te allen tijde gerechtigd om in geval van overmacht de data, tijden en/of locatie te 
wijzigen dan wel de Care Summit 2018 niet langer te laten plaatsvinden, zonder dat de deelnemers 
aanspraak maken op vergoeding van enigerlei schade. 

Wijzigingen 

Wijzigingen van data, tijden en/of locatie als gevolg van overmacht geeft de deelnemers geen recht 
hun deelname geheel of gedeeltelijk te annuleren. Vindt de Care Summit 2018 geen doorgang, dan 
worden de aanmeldingen als vervallen beschouwd en zullen de door de deelnemers reeds gedane 
betalingen worden gerestitueerd onder aftrek van de reeds voor de organisatie ontstane kosten. 

 
 
 
 

http://www.caresummit.nl/


Datum/Locatie/Event fee/Organisatie: 
 
 - Woensdagmiddag 20 tot en met vrijdag 22 juni 2018 
 - Nhow hotel Rotterdam  
 - Event fee € 1.995,-- exclusief btw per individuele deelnemer 
 - Voster Events, Nieuwe Spiegelstraat 35, 1017 DC Amsterdam. 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de Care Summit 2018 geschiedt op eigen risico van de individuele deelnemer. Iedere 
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van bijbehorende verzekeringen. 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Bij de uitvoering van de overeenkomst tot deelname aan de Care Summit 2018 zal de organisatie de 
persoonsgegevens verwerken conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst tot deelname aan de Care Summit 2018.  

Slotbepaling 

Op de overeenkomst tot deelname aan de Care Summit 2018, alsmede op alle aanbiedingen ter zake 
de totstandkoming van de overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele 
geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

Amsterdam, februari 2018  
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