Boekingsvoorwaarden SUCCESGIDS 1 daagse events
1.

Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag vindt direct bij
boeking plaats door middel van iDeal of creditcard.
Voor een aantal landen is er ook de mogelijkheid tot
betaling via een bankoverschrijving.
2.

Gegevens deelnemer(s)

Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het seminar
dienen de volgende gegevens van de deelnemer(s), voor
zover dit nog niet bij boeking is gedaan, aan Succesgids
te worden doorgegeven: Naam, Adres, E-mailadres en
Telefoonnummer. Indien deze gegevens niet tijdig worden
doorgegeven kan dit resulteren in het niet verstrekken van
het ticket. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn
betalingsverplichting.
3.

6.

Aansprakelijkheid

Succesgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van deelname aan of verplaatsing of annulering
van het seminar.
Succesgids is verzekerd tegen WA. De deelnemer
aanvaardt in geval van claims uitdrukkelijk de
verzekeringsmaatschappij als vertegenwoordiger van
Succesgids en de door de verzekeringsmaatschappij
gestelde grenzen aan mogelijke vergoedingen.
Algemene voorwaarden 1-daagse Events Succesgids 01/08/2015

Doorverkopen van tickets

Tickets mogen alleen worden doorverkocht tegen de
huidige, volledige Succesgids-prijs (beschikbaar op
aanvraag). Indien dit wordt nagelaten kan dit erin
resulteren dat er geen toegang tot het seminar wordt
verleend.
4.

Verhindering/annulering

Het aankoopbedrag van tickets is niet restitueerbaar.
De deelnemer kan zich in geval van verhindering wel laten
vervangen. Daarvoor is het van belang dat hij/zij uiterlijk 5
dagen voor aanvang van het event naam, emailadres en
telefoonnummer per mail doorgeeft aan Succesgids.
Succesgids zorgt dan voor een voucher op naam van de
vervanger.
5. Overmacht
Indien het seminar niet op de geplande datum en locatie
doorgaat geldt dit voor Succesgids als overmacht.
Indien het seminar wordt verplaatst dan wordt de
seminarkaart overgezet naar de nieuwe datum. Indien het
seminar wordt geannuleerd wordt het factuurbedrag
omgezet in een tegoed dat binnen een termijn van 12
maanden kan worden gebruikt voor deelname aan een
ander seminar van Succesgids.

SuccesGids, Kleine Tocht 4d, 1507 CB Zaandam, Nederland, Tel. +31 (0)75-612 19 48, Fax +31 (0)84-728 76 58
ING bankrekening: 1840207, IBAN: NL97INGB0001840207, SWIFT-BIC: INGBNL2A
KvK 59619651, BTW Nummer: NL8535.73.244.B01, www.succesgids.nl

