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Artikel 1 - Algemeen
Door inschrijving via deze website gaat de consument/deelnemer akkoord met de voorwaarden voor deelname aan
evenementen van de NVT. De voorwaarden worden per evenement vermeld op de website van de NVT, www.trauma.nl .
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Stichting Traumatologie Nederland
Lommerlaan 9
3956 BC Leersum
+31 (0)343 51 18 51
conf.man@wxs.nl
KvK: 41136092
BTW: 805751932B01
Artikel 3 – Overeenkomst en annulering
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Op deze overeenkomst zijn de annuleringsbepalingen van kracht zoals gesteld op de website van NVT, www.trauma.nl. De
annuleringsbepalingen staan vermeld bij het betreffende evenement.
5. De inschrijving is definitief als deze door het congressecretariaat is ontvangen en gecontroleerd.
De inschrijving kan geannuleerd worden door schriftelijk melding te doen van annulering. Wanneer uw annulering wordt
ontvangen meer dan 7 dagen voor startdatum van het evenement, bedragen de annuleringskosten € 40,00.
Wanneer uw annulering binnen 7 dagen voor startdatum van het evenement wordt ontvangen blijft u 100% van de
volledige deelnamesom verschuldigd. Wanneer u reeds betaald hebt vindt in dat geval geen restitutie plaats. Ook bij niet
verschijnen bent u de volledige deelnamesom verschuldigd.
6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Artikel 4 - De prijs
1. De prijs wordt vastgesteld door het bestuur van de NVT en wordt vermeld op de website www.trauma.nl Gedurende de
in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deelname aan de aangeboden evenementen niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
4. a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
5. b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van
de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is
gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een
minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

