DEELNAME VOORWAARDEN

1. - Aanmelding
U geeft door de aanmelding voor een van onze evenementen aan, een overeenkomst aan te gaan
met De Stichting Work Life Events, Hilversum (hierna ‘de Stichting’).
Onder voorbehoud van acceptatie, zal de Stichting uw aanmelding binnen een dag per e-mail
bevestigen. De overeenkomst komt pas tot stand en de aanmelding wordt pas definitief nadat de
Stichting deze bevestiging heeft verstuurd.
2. - Toegangsbewijs
Na betaling van de toegangsprijs en na overlegging van het toegangsbewijs heeft u recht op toegang
tot het evenement. De details van het evenement kunt u vinden op de website van het evenement.
De beschrijving van het evenement is onder voorbehoud; het evenement kan daarvan afwijken.
3. - Betaling
Voor de betaling van de toegangsprijs ontvangt u na de aanmelding een factuur. Ingeval geen sprake
is van voorafgaande ticketbetaling, dient deze factuur te worden voldaan binnen veertien werkdagen
na de dagtekening van de factuur.
4. - Toegangsbewijs
De Stichting zal u na ontvangst van de betaling per e-mail een bevestiging sturen van uw aanmelding.
Deze bevat een betalingsbevestiging en dient tevens als toegangsbewijs tot het evenement. Het
toegangsbewijs is gebonden aan de persoon van de aanmelder en uitsluitend overdraagbaar na
toestemming van de Stichting.
5. - Annulering
U kunt uw aanmelding na betaling niet meer annuleren. Wel kunt u uw aanmelding overdragen
conform punt 4.
De Stichting heeft het recht om het evenement niet door te annuleren of tussentijds stop te zetten.
In dat geval wordt een nieuwe datum voor het evenement vastgesteld en gecommuniceerd.
De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de annulering of tussentijdse stopzetting van het evenement.
5. - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
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