Algemene voorwaarden events Equine Business Babes
BEGRIPPEN
a. De organisator:
Equine Business Babes
Alle events worden onder regie van Wendy Plomp uitgevoerd.
b. Deelnemer: Ieder(e) natuurlijk(e) persoon respectievelijk werkgever (natuurlijk of rechtspersoon),
die deelneemt aan resp. deel laat nemen aan een door Equine Business Babes georganiseerd event.
1. De inschrijving voor een event geschiedt door het aanmelden via de website van Equine Business
Babes: www.equinebusinessbabes.com.
2. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van
aanmelding en betaling.
3. Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
4. Definitieve inschrijving vindt plaatst nadat de betaling is ontvangen.
5. Annulering van een inschrijving is niet mogelijk. Als deelnemer door omstandigheden niet deel kan
nemen, mag een ander zijn of haar plaats in nemen. De verantwoordelijkheid en financiële
afhandeling hiervan ligt bij de deelnemer. Bij overdracht van de inschrijving dient dit schriftelijk
meegedeeld te worden aan organisator zodat deze de aftekenlijst kan aanpassen. Inschrijfgeld wordt
niet geretourneerd.
6. Door de organisator aangeboden events vinden alleen doorgang onder voorbehoud
van voldoende aanmelding. Bij onvoldoende aanmelding is de organisator gerechtigd om het
aangeboden event te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk van
op de hoogte gesteld.
7. De organisator is gerechtigd een aanmelding van een potentiële deelnemer te annuleren zonder
vermelding van redenen.
8. Bij annulering door de organiserende partij vindt restitutie van inschrijfgeld plaats.
9. De plaatsen waar en de tijden waarop het event plaatsvindt, zijn vermeld op de
website van de organiserende partij. De organisator behoudt zich het recht voor in bijzondere
gevallen deze indeling te wijzigen.
10. De organisator heeft de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
samengestelde leermiddelen. Deze leermiddelen zijn niet in de handel en uitsluitend bestemd voor
de deelnemers aan de betreffende events. Behoudens de door de wet gestelde
uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
zonder schriftelijke toestemming vooraf van de organisator.
11. De organisator sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de
locatie van de events.

