Algemene annulerings- en leveringsvoorwaarden DGA Pensioen Roadshow
Inschrijving en prijzen:
Inschrijving voor de DGA Pensioen Roadshow geschiedt op volgorde van binnenkomst.
De prijzen voor de Pensioen Roadshow zijn inclusief studiemateriaal, een certificaat van
deelname en catering, echter exclusief BTW.
De prijs is afhankelijk van het aantal dagdelen dat de betreffende Pensioen Roadshow in
beslag heeft genomen.
Facturering en betaling:
DGASOFTWARE brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening
door middel van een factuur. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14
dagen na dagtekening van de factuur te voldoen op de door DGASOFTWARE aangegeven
wijze zonder opschorting of verrekening tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Annulering door opdrachtgever:
Annulering dient schriftelijk te geschieden en is zonder kosten mogelijk tot uiterlijk twee
weken voor aanvang van de betreffende Pensioen Roadshow. Bij annulering tussen twee
weken en de dag voor aanvang van de Pensioen Roadshow, wordt 50% van de kosten
van deelname in rekening gebracht. Bij annulering binnen 8 uur voor aanvang van de
Pensioen Roadshow, kan geen restitutie plaatsvinden en zal het gehele verschuldigde
bedrag in rekening worden gebracht.
De mogelijkheid bestaat om een vervanger van het hetzelfde kantoor aan de Pensioen
Roadshow te laten deelnemen indien dit vooraf aan DGASOFTWARE is meegedeeld. De
PE-punten voor de betreffende cursus worden toegekend aan de vervanger, mits de
volledige gegevens van de vervanger aan DGASOFTWARE zijn doorgegeven voor
aanvang van de betreffende Pensioen Roadshow. Is dit niet het geval dan vervalt de
puntentoekenning.
Annulering door DGASOFTWARE:
DGASOFTWARE heeft het recht zonder opgave van redenen een Pensioen Roadshow te
annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname. De deelnemers worden hiervan tijdig
op de hoogte gesteld en, indien mogelijk, in de gelegenheid gesteld om de Pensioen
Roadshow op een andere datum en/of locatie te volgen.
DGASOFTWARE behoudt zich het recht voor een in de uitnodiging aangekondigde inleider
te vervangen door een andere inleider.
Bij verhindering van een inleider als gevolg van een overmachtsituatie (bijvoorbeeld
plotselinge ziekte) wordt de vakstudiebijeenkomst verzorgd door een andere inleider. Als
dit niet mogelijk is, wordt de Pensioen Roadshow geannuleerd. DGASOFTWARE bericht de

deelnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 uur voor aanvang van de Pensioen
Roadshow. De Pensioen Roadshow kan op een nader vast te stellen datum alsnog worden
bijgewoond.
De deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen
deelnemer kan door DGASOFTWARE zonder opgave van redenen geweigerd worden.
Auteursrecht:
Het auteursrecht op het door DGASOFTWARE uitgegeven studiemateriaal berust bij
DGASOFTWARE, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is
aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DGASOFTWARE is het
de deelnemers niet toegestaan gegevens uit enig materiaal te publiceren of op welke
wijze dan ook te vermenigvuldigen.
Aansprakelijkheid:
DGASOFTWARE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemers voor
enige schade behoudens de schade die wordt gedekt door haar
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval
tot uitkering overgaat. DGASOFTWARE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
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