
Algemene Voorwaarden HersenletselCongres 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deelname aan het HersenletselCongres via het inschrijfformulier op de 

website. 

Wettelijk geldt een bedenktijd van 10 werkdagen bij het aangaan van een verplichting. Dit geldt ook 

bij de aanmelding voor het HersenletselCongres, met uitzondering van de laatste 14 dagen voor het 

congres. 

Het HersenletselCongres wordt vier weken voorafgaande aan de aanvang definitief ingepland. Indien 

u zich binnen zes weken voor aanvang van de cursus inschrijft, wordt u daarom verzocht schriftelijk 

afstand te nemen van de bedenktijd en is uw inschrijving daarna definitief. 

Bij doorgaan van het HersenletselCongres ontvangt u uiterlijk één week voor aanvang de uitnodiging 

en nadere informatie. 

Annuleren 

Annuleren kan alleen via e-mail.  

Als deelnemer kunt u tot 1 januari 2023 voor het congres kosteloos annuleren. 

Bij annulering tussen 1 januari en 15 januari voor het congres brengen we annuleringskosten á 45 

euro in rekening. Na 15 januari kunnen wij geen restitutie verlenen. 

Het is altijd mogelijk de deelname door te geven aan een collega; stuur ons een bericht van wijziging 

via  info@hersenletselcongres.nl. Uw inlog wordt dan ingetrokken en uw collega ontvangt een 

nieuwe inlog. 

AXON leertrajecten behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen of door 

overmacht het HersenletselCongres te annuleren. 

Prijzen 

De prijs van deelname staat vermeld op de website. 

Betaling 

U ontvangt de factuur voor deelname aan het HersenletselCongres, welke vóór aanvang  voldaan 

dient te zijn. Bij het niet (tijdig) voldoen van de factuur, behoudt AXON leertrajecten zich het recht 

voor de deelnemer de toegang tot het congres te ontzeggen. Eén en ander ontheft de deelnemer 

echter niet van de betalingsverplichting. 

AXON leertrajecten behoudt zich het recht voor om bij het in gebreke blijven van de betaling, de 

wettelijke rente en incassokosten bovenop de cursusprijs te berekenen. 

Bij annulering van het HersenletselCongres door AXON leertrajecten vervallen de deelnamekosten. 

Restitutie geschiedt binnen een termijn van 14 dagen. 


