NAE Congres 17 november 2022, ‘GISTEREN, VANDAAG en MORGEN’

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Professionals
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In de registratiemodule op onze website is de mogelijkheid opgenomen om direct online te betalen via iDEAL.
Zorg er voor dat u een bankpas en eventueel digipas of e.dentifier bij de hand heeft als u zich aanmeldt.
U kunt aangeven dat u een factuur wenst te ontvangen. Vermeld altijd het volledige factuuradres om
vertraging in de afhandeling te voorkomen.
Na succesvolle registratie ontvangt u een bevestiging per email.
Uw aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
De congrestarieven zijn vrij van BTW.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). De datum van ontvangst van uw annuleringsverzoek
geldt als annuleringsdatum.
Bij annuleren tussen 6 oktober 2022 en 20 oktober 2022 wordt een bedrag aan administratiekosten (€ 50,-) in
rekening gebracht.
Bij annuleren tussen 21 oktober 2022 en 17 november 2022 worden de volledige deelnamekosten in rekening
gebracht. Restitutie is vanaf deze datum niet meer mogelijk. De deelnemer kan wel een collega in zijn/haar
plaats laten deelnemen. Geef dit direct aan ons door via congres@naeweb.nl
Bij no-show zonder bericht van annulering blijft de deelnemer de deelnamekosten verschuldigd.
Indien het congres door onvoldoende aanmeldingen of door overmacht geen plaats kan vinden, vervallen de
deelnamekosten.

Inschrijvings-, betalings- en annuleringsvoorwaarden cliënten/naastbetrokkenen/studenten
•
•
•
•
•
•
•
•

Inschrijving is mogelijk via de registratiemodule op de website.
Na succesvolle registratie ontvangt u een bevestiging per email.
Uw aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). De datum van ontvangst van uw annuleringsverzoek
geldt als annuleringsdatum.
Bij annuleren tussen 6 oktober 2022 en 20 oktober 2022 wordt een bedrag gelijk aan 50% van het voor u
geldende tarief aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annuleren tussen 21 oktober 2022 en 17 november 2022 worden de volledige deelnamekosten in rekening
gebracht.
Naasten kunnen enkel gebruik maken van het naastentarief wanneer zij samen met een cliënt deelnemen aan
het congres.
Om voor het gereduceerde cliëntentarief in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:
1. Een deelnemer die op het moment van inschrijving in behandeling/nazorg is voor een eetstoornis (of op
een geïndiceerde wachtlijst staat) betaalt € 30, te voldoen bij vooruitbetaling rechtstreeks aan de
congresorganisatie door middel van een factuur die wordt toegestuurd;
2. Een deelnemer kan maximaal één naaste laten deelnemen; naastbetrokkenen betalen € 55, gelijktijdig te
voldoen met het deelnemersbedrag van de cliënt;
3. Vermelding van de hulpverlenende instantie op het registratieformulier is wenselijk; gegevens worden
uitsluitend voor administratieve en statistische doeleinden gebruikt
4. De deelnemer die zich als cliënt aanmeldt, verklaart geen inkomsten te hebben die betrekking hebben op
enige mate van hulpverlening in het eetstoornisveld;
5. Aanmeldingen worden steekproefsgewijs getoetst;
6. Het aantal plaatsbewijzen voor cliënten is beperkt.
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Voor studenten geldt dat uitsluitend op vertoon van uw inschrijving bij een onderwijsinstelling geldig in het
studiejaar 2022 - 2023 en wanneer u verklaart geen inkomsten te hebben anders dan voor voltijds studenten
als gebruikelijk kan worden geacht.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email). De datum van ontvangst van uw annuleringsverzoek
geldt als annuleringsdatum.
Bij annuleren tussen 6 oktober 2022 en 20 oktober 2022 wordt een bedrag gelijk aan 50% van het voor u
geldende tarief aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annuleren tussen 21 oktober 2022 en 17 november 2022 worden de volledige deelnamekosten in rekening
gebracht.
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