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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  
ASM Conges 

van Athletic Skills Model BV 
 
 

1. INSCHRIJVING  
Inschrijving voor het congres bij ASM is mogelijk via de website. Met het 
versturen van het online-inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor 
deelname aan het congres, gaat akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden 
en verplicht zich tot betaling van het inschrijfgeld. De inschrijvingen 
worden door ASM geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het 
maximum aantal deelnemers is bereikt. 

 Na verzending van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging 
en een factuur voor betaling van het inschrijfgeld via de mail. 
De afzender kan de inschrijving gedurende een bedenktijd van 14 dagen 
zonder opgave van reden ongedaan maken.		
 
2.    BETALING INSCHRIJFGELD 
De inschrijfkosten bedragen 225 euro voor deelnemers zonder ASM 
licentie en 175 euro voor deelnemers met een ASM licentie. In het 
inschrijfgeld is koffie/thee en een maaltijd inbegrepen. 
Om de inschrijving definitief te maken is de betaling van de volledige 
inschrijfkosten vereist. Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden 
binnen de op de factuur gestelde aantal dagen na factuurdatum, op het in 
de factuur vermelde bankrekeningnummer. Bij overschrijding van deze 
betalingstermijn zal de inschrijving komen te vervallen.  
Bij in gebreke blijven van de betaling behoudt ASM zich het recht voor € 
25  (zegge vijfentwintig euro) administratie/herinneringskosten in 
rekening te brengen. 
 
3.    MATERIAAL CONGRES 
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u per mail het 
programma, de routebeschrijving en andere benodigde gegevens.  
	
4.    ANNULERING EN WIJZIGINGEN  
Bij onvoldoende inschrijvingen behoud ASM zich het recht voor het 
congres te annuleren of het congres te verplaatsen naar een andere 
datum. Indien bij annulering van het congres geen vervangende datum 
kan worden aangeboden, wordt het inschrijfgeld binnen 10 werkdagen 
teruggestort. 
Bij het congres zijn de sprekers onder voorbehoud vermeld. Van  
wijzigingen wordt geen bericht aan de deelnemers verzonden.  
Als de deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan 
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dient dit schriftelijk per email (secretariaat@athleticskillsmodel.nl) 
kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat. Annulering ontslaat 
deelnemer niet van zijn verplichting het inschrijfgeld te voldoen. Bij tijdige 
annulering is partiële restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk onder de 
voorwaarden genoemd in artikel 5. 	
 
5.    RESTITUTIE  

 Het volledige inschrijfgeld dient voor aanvang van het congres betaald te 
zijn. Restitutie is mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

  •  Bij annulering tot 21 dagen vóór de start van de scholing wordt 25 euro 
aan administratiekosten in rekening gebracht.  

  •  Bij annulering binnen 21 dagen en tot 7 dagen vóór de start van de 
scholing wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht, behalve als de 
afmelder voor een vervanger* zorgt.  

  •  Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de scholing of bij no 
show wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht. Er wordt geen 
restitutie verleend. 

 
 *Vervanger voor deelname aan congres:  
  •  De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen 

worden overgenomen door de vervanger. Let op! Inschrijving is op persoonlijke 
titel. Het is niet mogelijk om zonder schriftelijke toestemming van ASM een 
vervanger in de plaats van de deelnemer te sturen. U dient altijd ASM eerst om 
schriftelijke toestemming te vragen.  

  •  Indien de afmelder zelf voor een vervanger zorgt voor de scholing wordt 
tot 7 dagen vóór de scholing 25 euro aan- administratiekosten in rekening 
gebracht.  

•  De afmelder dient onderling met zijn vervanger de betaling af te 
stemmen. De kosten zijn op persoonlijke titel. Indien verschil in kosten bij de 
vervanger van toepassing is, dient dit resterende bedrag voldaan te zijn voor 
aanvang van de scholing. 

•  Binnen zeven dagen vóór de scholing is het helaas niet meer mogelijk  
om een vervanger te sturen. De hierboven genoemde regels vervallen dan.  
 
6.    AANSPRAKELIJKHEID  
ASM is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. 
Evenmin is ASM aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke 
goederen tijdens cursussen en andere activiteiten. 
 
7.    AKKOORDVERKLARING  
Door inzending van het inschrijvingsformulier verklaart u akkoord te gaan 
met de inschrijvingsvoorwaarden. 
	
8.    PRIVACY GEGEVENS. 
De deelnemersgegevens worden alleen voor ASM gebruikt. 
	
	


