SEMINARIES
Uw vzw in 2019? Grondig gewijzigde spelregels
en nieuw juridisch kader: bent u klaar?
Datum:
		

Dinsdag 29 januari 2018
17.00 u. - 21.00 u.

Locatie:
		
		

Crowne Plaza Antwerpen
Gerard Le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

		
De hotel-parking

		
		

van Crowne Plaza Antwerpen biedt plaats aan 170 wagens
(inclusief parkeerplaatsen voor mindervalide gasten). In de directe nabijheid van
het hotel bevinden er zich 700 gratis parkeerplaatsen.

Ontvangst:
		
			
		
			

Wij verwelkomen u vanaf 17.00 u. zodat het seminarie om 17.30 u. stipt kan
aanvangen. We verzoeken u ten laatste om 17.15 u. aanwezig te zijn.
Bij de ontvangst kunt u een kopje koffie, thee of frisdrank nuttigen,
tijdens de pauze is er een broodjesmaaltijd voorzien.
Het seminarie eindigt om 21.00 u.

Syllabus:

De bijbehorende syllabus wordt u ter plaatse bezorgd.
Bijkomende info:
Voor dit Tips & Advies-Seminarie krijgt u na afloop ter plaatse
een IAB- en/of BIBF-vormingsattest van onze hostess.
Indien u bijkomende info wenst, kunt u contact opnemen met onze
Dienst Klantenservice via e-mail: klantenservice@indicator.be of
telefonisch op het nummer: 016/35 99 00.

SEMINARIES
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Inschrijvingsgeld en betaling

Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn vóór de datum van het Tips & AdviesSeminarie, tenzij u gebruikmaakt van de kmo-portefeuille*.
Indicator behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot het
Tips & Advies-Seminarie te weigeren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig
betaald werd.
*

www.kmo-portefeuille.be

2.

Annuleren

Elke inschrijving al dan niet reeds betaald, kan geannuleerd worden.
Bij annulatie zijn volgende regels van toepassing:
• Bij annulatie meer dan 7 dagen vóór het Tips & Advies-Seminarie:
100% terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
• Bij annulatie minder dan 7 dagen, maar meer dan 24 uur vóór het
Tips & Advies-Seminarie: 50% terugbetaling.
• Bij annulatie minder dan 24 uur vóór het Tips & Advies-Seminarie blijft het
volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Indicator zich het recht
voor om het Tips & Advies-Seminarie te annuleren. Indicator zal dan het
reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetalen. Bij annulatie is de
verantwoordelijkheid van Indicator beperkt tot de waarde van het reeds
betaalde inschrijvingsgeld.
3.

Andere deelnemer

Bij verhindering kunt u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. De gegevens
van de vervanger moeten minstens 24 uur vóór het Tips & Advies-Seminarie
plaatsvindt aan Indicator doorgegeven worden.
4.

Andere docent/spreker

Indicator kan zonder voorafgaande mededeling de aangekondigde spreker
vervangen door een evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.
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