
 

Srvision 2023 Algemene en 
Annuleringsvoorwaarden 

 

Algemene en annuleringsvoorwaarden deelnemers srvision23, georganiseerd door srvision en 
powered by KNVI.  
  
1. Definities 
In deze voorwaarden wordt met deze begrippen het volgende bedoeld: 

a. Het evenement: srvision23 dat gepland staat op 18 en 19 april 2023 in Utrecht, Nederland. 
b. De organisatie: srvision, die deze voorwaarden hanteert. 
c. De deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de organisatie deelname 

afspreekt. 
d. Deelnamekosten: alle kosten die de deelnemer aan de organisatie verschuldigd is in verband 

met zijn deelname aan het evenement. 
 
2. Datum, tijdschema en accommodatie 

a. De data en de programma's van het evenement evenals de accommodaties van de 
evenementen worden bepaald door de organisatie. 

b. De organisatie heeft het recht om de vastgestelde datum(s), planning(en) en/of 
accommodatie(s) van het evenement te wijzigen of te besluiten het evenement af te 
gelasten of het evenement volledig online te laten plaatsvinden, indien naar het oordeel van 
de organisatie bijzondere omstandigheden een dergelijke beslissing rechtvaardigen. 

c. Onder de bijzondere omstandigheden in het vorige lid wordt verstaan; 
(markt)omstandigheden, elk direct of indirect gevolg van een evenement waarover de 
organisator geen controle heeft, waaronder maar niet beperkt tot ziekte, epidemie, 
pandemie, staking, lock-out, industriële storing [etc....] en alle andere omstandigheden die 
kan, na belangenafweging, volgens de organisatie het succes van het evenement in gevaar 
brengen. 

d. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op enige vergoeding van de organisatie 
voor gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit als genoemd in lid b van 
dit artikel. 

 
3. Registratie 

a. Inschrijving voor het evenement dient te geschieden door middel van het daarvoor 
bestemde aanmeldformulier. 

b. De deelnemer kan het inschrijfgeld direct na het voltooien van de inschrijving online betalen 
of ervoor kiezen om per factuur te betalen. In het laatste geval stuurt de organisatie een 
factuur, die binnen 30 dagen na ontvangst betaald dient te worden en tenminste voor 
aanvang van het evenement. 

c. De inschrijfgelden geven toegang tot het congresprogramma en zijn inclusief catering (lunch, 
koffie en thee en drankjes) voor de bijeenkomsten op locatie. 



d. BTW: de organisatie is verplicht 21% BTW in rekening te brengen aan deelnemers die uit 
Nederland komen, aan deelnemers die uit niet-EU-landen komen en aan deelnemers uit EU-
landen die op individuele basis deelnemen (en geen bedrijf vertegenwoordigen). Voor 
deelnemers die bedrijven in de EU vertegenwoordigen is het mogelijk om 
intracommunautaire leveringen toe te passen (0% btw-tarief) indien het btw-nummer van 
het bedrijf wordt verstrekt. 

e. De organisatie behoudt zich het recht voor om het inschrijvingsverzoek zonder opgaaf van 
redenen te weigeren, ook als een inschrijving eerder is geaccepteerd. 

 
4. Betaling 

a. Betaling van deelnamekosten dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, 
tenzij op de factuur een andere vervaldatum is vermeld. 

b. Indien betaling van enig aan de organisatie verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde 
termijn heeft plaatsgevonden, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat het 
bedrag opeisbaar is geworden. De incassokosten zijn voor rekening van de deelnemer, met 
dien verstande dat de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de 
hoofdsom. 

c. Indien het verschuldigde bedrag bij aanvang van het evenement niet (geheel) op de rekening 
is bijgeschreven, heeft de organisatie het recht de reeds verleende toekenning terug te 
roepen, na mondelinge of schriftelijke ingebrekestelling en ingebrekestelling. 

d. Indien deelname wordt opgegeven nadat deze is overeengekomen en betaald, heeft de 
deelnemer geen recht op restitutie van deelnamekosten, noch van een gedeelte daarvan. 

 
5. Annulering 

a. Annulering dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden. 
b. Bij schriftelijke annulering (e-mail) die ingaat op de datum die door de organisatie is 

ontvangen, worden de volgende inhoudingen ingehouden. De organisatie houdt 
aanbetalings- of annuleringsinhoudingen in zoals hieronder beschreven. 

a. tot 1 januari 2023: €50 annuleringskosten 
b. na 1 januari 2023: geen annulering meer mogelijk. 

c. Indien de deelnemer wegens bijzondere omstandigheden niet kan deelnemen aan het 
evenement wordt er in overleg met de organisatie gekeken naar de annuleringsinhoudingen. 

d. Ticket kan wel overgedragen worden op een andere deelnemer, hiervoor dient de wijziging 
van naam doorgegeven te worden voor 16 april 2023. 

 
6. Aansprakelijkheid 

a. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van 
eigendommen van de deelnemer, ongeacht de gebeurtenis die de schade of het verlies heeft 
veroorzaakt. 

b. De deelnemers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten 
van verlies of herstel van schade, veroorzaakt door zijn toedoen, aan meubilair of inventaris 
van de accommodatie van het evenement. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een passende verzekeringsdekking in verband met hun reis naar en deelname 
aan de conferentie. 

c. De organisatie is in geen enkel land of rechtbank aansprakelijk voor inbreuk op of rechten 
van derden door een deelnemer aan de conferentie. 

 
7. Opname van evenementen en auteursrechten 

a. Door het evenement bij te wonen, erkennen en stemmen deelnemers ermee in dat ze 
kunnen worden vastgelegd op foto en/of video, ter plekke tijdens een live evenement en/of 
online tijdens een virtueel evenement. De organisatie mag beeldmateriaal dat ze op de 



conferentie vastlegt, bewerken en gebruiken voor marketing- en promotieactiviteiten en 
voor elk ander doel in de normale bedrijfsvoering. 

 
De organisatie behoudt zich het recht voor om de bovenstaande Algemene voorwaarden of de 
inhoud van de website naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
deelnemers aan het evenement. 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie 

 


