Voorwaarden voor deelname aan bijeenkomsten en activiteiten van Aequo
1. Inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst of activiteit van Aequo gebeurt door
schriftelijke aanmelding (per post of per e-mail) via een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier bij de organiserende Aequo-adviseur.

2. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Annulering kan in deze periode zonder opgave
van een reden en zonder kosten bij de organiserende Aequo-adviseur.

3. Deelname is op volgorde van inschrijving. Bij 'overinschrijving' wordt een wachtlijst
opgesteld.

4. Na inschrijving voor bijeenkomsten of activiteiten ontvangt de inschrijver een
bevestiging van deelname (per post of e-mail) en een factuur voor de totale kosten
van deelname.

5. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.
6. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk dat in overleg met de
Aequo-adviseur de gereserveerde plaats kosteloos wordt ingenomen door een
vervanger.

7. Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk. Tot 4
weken voor aanvang van de bijeenkomst of activiteit zijn de annuleringskosten 25%
van het totaalbedrag. Tot 2 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van
het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd.

8. Indien annulering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die buiten de schuld
van de ingeschrevene zijn gelegen kan Aequo het inschrijfgeld verlagen tot 50% van
het totaalbedrag.

9. Bij onvoldoende inschrijving vindt de bijeenkomst of activiteit geen doorgang. Hiervan
wordt de inschrijver uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bijeenkomst over
geïnformeerd.

10. Indien een bijeenkomst door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vindt,
ontvangen de ingeschreven hun betaalde inschrijfgeld terug.

11. Bij eventuele terugbetalingen in het kader van artikel 2 en 10 hanteert Aequo een
termijn van maximaal 14 dagen.

12. Aequo hanteert algemene leveringsvoorwaarden. Deze staan op de website:
https://aequo.org/wp-content/uploads/2020/01/Algemene-voorwaarden_0.pdf
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