Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden Internistendagen 2021
Artikel 1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt via de online registratiemodule. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar. NIV leden worden met voorrang geregistreerd. Bij overschrijding van de
deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. De volgorde van inschrijving is hierbij
leidend. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemersregistratie
verloopt via NIV of haar partners. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard na ontvangst van een
bevestiging van NIV of haar partners. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
Covid-19: afhankelijk van de geldende maatregelen op het moment dat de Internistendagen
plaatsvinden wordt de maximale capaciteit voor fysieke aanwezigheid bepaald. Het tijdstip van
inschrijving bepaald wie er in aanmerking komen voor fysieke aanwezigheid. Indien fysieke
aanwezigheid niet mogelijk is wordt een fysieke inschrijving omgezet naar digitale deelname.
Artikel 2 Betaling
Inschrijving verplicht tot betaling. Betalingen voor de Internistendagen wordt tijdens de online registratie
verricht met iDeal. Indien u bij uw inschrijving lid wordt van de NIV kunt u bij deelname aan meerdere
activiteiten direct de prijs van leden aanhouden.
Artikel 3 Annulering deelname
Een annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
- Bij annulering van deelname tot zes weken vóór de Internistendagen wordt het deelnamebedrag,
onder aftrek van € 35,00 administratiekosten, gerestitueerd.
- Bij annulering tot twee weken voor het congres wordt 50% van de deelnamekosten gerestitueerd.
- Bij annulering binnen twee weken of op de eerste congresdag, is het volledige inschrijfgeld
verschuldigd.
Het omzetten van fysieke deelname naar digitale deelname door deelnemer kan tot twee weken vooraf
aan het congres. Het verschil tussen deelnamebedrag fysiek en digitaal wordt hierbij gerestitueerd aan
de deelnemer.
Artikel 4 Annulering Internistendagen
NIV houdt zich het recht voor om wegens gewichtige redenen uiterlijk drie weken van tevoren te
annuleren. NIV is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de
deelnemer, welke voortvloeit uit annulering. Dit geldt ook in die gevallen dat NIV niet in staat geweest is
om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering. Bij genoodzaakte annulering van de
Internistendagen door de NIV, wordt het deelnamebedrag, onder aftrek van € 35,00 administratiekosten,
gerestitueerd.
Artikel 5 Auteursrechten
De digitaal beschikbaar gestelde presentaties, video’s en overig materiaal vervaardigd door (leden van)
NIV vallen onder het auteursrecht van NIV. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NIV.
Artikel 6 Toepasselijkheid voorwaarden
Door het inzenden van het registratieformulier maakt het lid of de deelnemer kenbaar de algemene
inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts
schriftelijk mogelijk.
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