Algemene voorwaarden
Deelnemers
- Elke aanmelding voor de Bewindvoerdersdagen geeft het recht op deelname aan de plenaire opening en afsluiting,
twee masterclasses, lunch/koffie/thee en netwerkborrel.
- De genoemde prijzen gelden per dag. Deelname aan beide dagen betekent een verdubbeling van dit bedrag.
- Het is niet toegestaan een reservering aan derden over te dragen, dan wel ter beschikking te stellen, tenzij hiervoor
hetzij schriftelijk, hetzij per email, uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Branchevereniging PBI.
- Branchevereniging PBI aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of
schade aan of van goederen en/of personen.
- Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid.
Branchevereniging PBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade.
Door u en/of uw medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op u worden verhaald.
- Beschadigingen, verontreinigingen of elke andersoortige schade die door een standhouder/deelnemer wordt
toegebracht, wordt ten laste gelegd van de betreffende standhouder/deelnemer. De beoordeling van bovengenoemde
zaken is binnen de wettelijke bepalingen geheel aan Branchevereniging PBI.
- Indien het evenement niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht, zal de Branchevereniging PBI het bedrag, dat
zij van u heeft ontvangen voor inschrijving van de Bewindvoerdersdagen, aan u retourneren. Eventuele rente en andere
kosten zijn voor uw eigen risico en worden niet vergoed door Branchevereniging PBI. Door het invullen van het
deelnameformulier gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
- Branchevereniging PBI behoudt zich het recht voor om standhouders en deelnemers welke zich niet respectvol
opstellen op de Bewindvoerdersdagen, zowel naar organisatoren als ook naar deelnemers toe, van de beurs te
verwijderen. Het deelnamegeld wordt in een dergelijk geval niet teruggegeven. De beoordeling van een dergelijk gedrag
ligt geheel bij Branchevereniging PBI en is bindend.
- Door het invullen en insturen van het aanmeldformulierformulier verplicht de deelnemer/standhouder zich tot betaling
van het deelnamegeld/standhouderbedrag.
- Branchevereniging PBI behoudt zich het recht voor om deelnemers/standhouders welke zich aangemeld hebben te
weigeren zonder nadere opgaaf van redenen.

Annuleringsvoorwaarden
- Uw aanmelding is bindend. Bij annulering voor 1 september 2018 wordt 50% van het oorspronkelijke deelnamebedrag
of standhouderbedrag gerestitueerd. Vanaf 1 september vindt er géén restitutie meer plaats.
- Bij annulering kan Branchevereniging PBI de geannuleerde reservering aan een andere deelnemer/standhouder
vergeven.

Toepasselijkheid en wijzigingen Algemene Voorwaarden
- Door inzending van het aanmeldformulier, verklaart de aanmelder op de hoogte te zijn van de op dat moment geldende
voorwaarden. Branchevereniging PBI houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, indien
daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende algemene voorwaarden zullen op de website van de
BPBI kenbaar worden gemaakt.

