
Algemene Voorwaarden betreffende Out of Office Inspiration 2019 

Annulerings- & Boekingsvoorwaarden 

Je registratie is definitief als het geld is overgemaakt. Als Out of Office 

Inspiration 2019 wordt geannuleerd, worden de inschrijfkosten teruggestort. 
Andere kosten (bijv. vlucht- en veerboottickets) zijn het eigen risico van de 
deelnemer. 

Annulering 

Natuurlijk hopen we dat je naar Out of Office Inspiration kunt komen, maar soms 

gebeuren er onvoorziene zaken. Dan is het goed om te weten dat ... 
▪ Je vóór 1 juli 2019 kunt annuleren. Je krijgt dan de inschrijfkosten min de 

administratiekosten teruggestort. 

▪ Als je annuleert tussen 1 juli 2019 en 1 augustus 2019 krijg je 50% van 
de kosten teruggestort. 

▪ Na 1 augustus 2019 is de boeking definitief. Er wordt bij annulering geen 
terugbetaling gedaan. 

In alle gevallen 

Als je toch niet kunt deelnemen, is het mogelijk om een andere deelnemer in 
jouw plaats te laten komen. Dit is tot het laatste moment mogelijk en hiervoor 

worden geen extra kosten in rekening gebracht. Eventuele korting (bijv. voor 
workshopleider) wordt in die situatie verrekend met de nieuwe deelnemer. 

In overleg zal worden gekeken of de overnachtingsmogelijkheid geschikt is of dat 
de nieuwe persoon zelf een eigen overnachting moet boeken. Dit zal wellicht het 
geval zijn als een mannelijke deelnemer een vrouwelijke deelnemer vervangt en 

er gebruik wordt gemaakt van een gedeelde kamer. 

Door in te schrijven voor dit event ga je ermee akkoord dat: 

▪ Je naam wordt doorgegeven aan de StayOkay. 
▪ Je naam, adres, mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met de 

andere deelnemers van het event. 

▪ Je wordt toegevoegd aan de WhatsApp groep van deelnemers van Out of 
Office Inspiration 2019. 

▪ Foto's en filmopnamen die tijdens het event worden gemaakt, gedeeld 
mogen worden met de andere deelnemers. 

▪ Foto's en filmopnamen die tijdens het event worden gemaakt, gebruikt 

mogen worden voor uitingen buiten de deelnemersgroep, zoals op social 
media en de website van Out of Office Inspiration. 

▪ Je gegevens, waaronder je naam, (mail-)adres, telefoonnummer worden 
opgeslagen voor gebruik tijdens en na Out of Office Inspiration 2019 (bijv. 
mail met hand-outs, evaluatie). 

  



In case the conditions contradict, the Dutch version is leading. 

Terms and Conditions regarding Out of Office Inspiration 2019  

Cancellation & Booking conditions 

Your registration is final when the money has been transferred. If Out of Office 
Inspiration 2019 is cancelled, the registration fee will be refunded. Other costs 
are your own risk (e.g. flight and ferry tickets). Payment is only possible via 

Ideal or Credit Card. 

Cancellation policy 

Of course we hope that you can join Out of Office Inspiration, but sometimes 
unforeseen things happen. Then it is good to know that: 

▪ You can cancel before 1 July 2019. You will then be reimbursed for the 

registration costs minus the administration costs. 
▪ If you cancel between 1 July 2019 and 1 August 2019, 50% of the costs 

will be refunded. 
▪ After 1 August 2019, the booking is definitive. No refund will be made on 

cancellation. 

In all cases 

If you cannot participate, it is possible to send another participant in your place. 

This is possible until the last moment and free of charge. Any discount for being 
a workshop leader will be settled with the new participant in that situation. In 

consultation, it will be checked whether the overnight accommodation is suitable 
or whether the new person has to book their own overnight stay. This may be 
the case if a male participant replaces a female participant and a shared room is 

booked. 

By registration for this event you agree that: 

▪ Your name is passed on to the StayOkay. 

▪ Your name, address, e-mail address and telephone number are shared 
with the other participants of the event. 

▪ You will be added to the WhatsApp group of participants of Out of Office 

Inspiration 2019. 
▪ Photos and film recordings made during the event may be shared with the 

other participants. 
▪ Photos and film recordings made during the event may be used for posting 

outside the participant group, such as on social media and the website of 

Out of Office Inspiration. 
▪ Your data, including your name, (mail) address, phone number, are stored 

for use during and after Out of Office Inspiration 2019 (e.g. mail with 
handouts, evaluation). 


