
Datum: Maart 2023 

Algemene voorwaarden Conferentie Grip op Schrijfvaardigheid 
De Conferentie Grip op Schrijfvaardigheid is een activiteit van ConcepThink. De conferentie 
vindt plaats op vrijdag 14 april 2023. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle activiteiten en overeenkomsten die voortvloeien uit de organisatie van deze conferentie, 
die kunnen worden aangevuld met voorwaarden van de locatie; Driestar educatief te Gouda. 

Aanmelden & annuleren 
 

• Aanmelden verloopt via de website van de conferentie. De uiterste aanmelddatum is 
maandag 10 april 2023. Direct na aanmelding is deze definitief, waarop een 
automatische bevestiging volgt. Controleer deze op juistheid. 

 
• De tarieven om aan te melden als deelnemer staan vermeld op de website onder 

aanmelden. 
 

• Deelnemers en participanten ontvangen twee weken voorafgaande aan de start van 
de conferentie een gespecificeerde factuur. 
 

• Alle facturen dienen binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen te worden voldaan. 
 

• In geval van volledige afgelasting door de organisatie, volgt altijd 100% restitutie. 
Indien het evenement wordt verplaatst krijgt u de mogelijkheid om mee te 
verhuizen. 
 

• Indien blijkt dat u verhinderd bent, dan kunt u na aanmelding altijd zonder extra 
kosten schriftelijk een plaatsvervanger opgeven. 

 
• Schriftelijk annuleren kan zonder kosten tot en met donderdag 30 maart 2023. (twee 

weken voor aanvang van de conferentie). 
 

• Vanaf donderdag 30 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023 ontvangt u 75% 
restitutie. Daarna is schriftelijk annuleren mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de 
conferentie met 50% restitutie. 
 

• Bij schriftelijk annulering korter dan 48 uur voor de conferentie wordt 75% van het 
deelnamebedrag in rekening gebracht. Dit in verband met de reeds door ons 
gemaakte organisatiekosten. 
 

• Indien blijkt dat u niet aanwezig bent tijdens de conferentie en heeft u zich niet tijdig 
van te voren schriftelijk afgemeld? Dan zijn we genoodzaakt een bedrag in rekening 
te brengen ter hoogte van het volledige vastgestelde tarief.   
 

• De conferentie heeft doorgang bij voldoende aanmeldingen en bij overmacht heeft de 
organisatie het recht de conferentie te annuleren of te verplaatsen naar een andere 
datum. 
 

• Het behaalde resultaat door deelname aan de conferentie, en/of het minder dan 
verwacht aantal en/of soort deelnemers en/of participanten, en/of de door de 
Organisatie geleverde prestaties, is nimmer reden, en geeft niet het recht, zijn of 
haar deelnamekosten niet of slechts ten dele te betalen en geeft geen recht op welke 
schadevergoeding dan ook van de Organisatie of betrokken partners, of zich 
eenzijdig terug te trekken. 
 

• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist ConcepThink. 
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 

Organisatie 
ConcepThink - social development 
Conferentie Grip op Schrijfvaardigheid 
De Kropaar 25 
5384 XT  Heesch - Nederland 
 
website: www.schrijfonderwijspovo.nl  
e-mail: michel@schrijfonderwijspovo.nl  

Locatie 
Driestar Educatief Gouda 
Burgemeester Jamessingel 2 
2803 PD  GOUDA 
Tel: 0182-540333 
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