
Algemene voorwaarden IBTC 2022

Definities

IBTC International Bicycle Tourism Conference

Deelnemers bedrijven, instellingen of organisaties die zich hebben ingeschreven voor de conferentie

Organisator degene die de IBTC organiseren, te weten Holcus Buiten B.V., gevestigd in Diemen

Platform Networktables, het online platform gebruikt voor de IBTC. 

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de International Bicylce Tourism Conference, georganiseerd 
door Holcus Buiten B.V. . Deze vindt plaats op 19 en 20 januari 2022 in de vorm van een online conferentie. 
Inschrijven voor de IBTC kan via de website: www.ibtconference.com. 

Deelnamekosten
Wanneer u zich inschrijft voor de IBTC dan gaat u akkoord met de deelnamekosten van € 37,50 (excl. 21% 
BTW) per persoon. Dit is inclusief deelname aan de keynote lezingen, breakout sessies, workshops en 
roundtable sessies. 

Aanmelding
De aanmelding is definitief nadat de inschrijfkosten betaald zijn. Hierna zal er een bevestiging worden 
verstuurd met de link die toegang geeft tot het online platform.

Annulering
Annuleren kan zonder bijkomende kosten tot 30 dagen van te voren. 14 dagen van te voren zal er 50% van 
de kosten in rekening gebracht worden. Hierna is het annuleren van de inschrijving niet meer mogelijk en 
kan er geen geld worden gerestitueerd. Als u wenst te annuleren kan u dit laten weten via ibtc@hicle-
events  .com  . Wel is het mogelijk een collega in uw plaats te sturen. Graag vooraf laten weten aan ibtc@hicle-
events  .com  .

Aansprakelijkheid 
Holcus Buiten B.V. doet haar uiterste best om het technisch functioneren van de IBTC zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen.
Holcus Buiten B.V. is niet aansprakelijk voor storingen van de techniek en/of verbinding als gevolg van 
overmacht of andere oorzaken die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen.
Holcus Buiten B.V. is ook niet aansprakelijk voor technische problemen bij derden zoals slechte 
internetverbinding, ongeschikt of verouderd apparaat, of een verouderde versie van een browser bij 
Deelnemers.
Indien boven genoemde zaken van toepassing zijn, zal Holcus Buiten B.V. de ticketprijs niet vergoeden.

Persoonsgegevens 
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

•het afhandelen uw inschrijving
•het afhandelen van betalingen
•verzenden van informatie over de IBTC
•om toegangsbewijzen af te leveren

De ingevulde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze database. Door registratie voor de IBTC
geeft u toestemming dat wij deze gegevens gebruiken om informatie naar u te versturen over de IBTC. De 
gegevens zullen niet gedeeld worden met derde partijen. Wel wordt er een deelnemerslijst verspreid onder 
de deelnemers aan de IBTC. Op deze lijst wordt de bedrijfs- of organisatienaam vermeld. Alleen als u daar 
toestemming voor geeft wordt ook uw naam vermeld. 
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Algemeen 
De organisator beslist over het al dan niet toelaten van een deelnemer tot de IBTC. De deelnemer dient zich 
te onthouden van (online) gedragingen die als ongepast worden beschouwd volgens algemeen geldende 
normen.
Indien de organisator een dergelijk gedrag constateert, heeft zij het recht de betreffende deelnemer, zonder 
enige voorafgaande waarschuwing van de IBTC uit te sluiten zonder dat de deelnemer recht heeft op 
teruggave van (een deel van) de deelnamekosten dan wel op enige andere vorm van (schade)vergoeding.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
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