Inschrijvingsvoorwaarden:
Inschrijven
Jouw inschrijving gebeurt bij:
Autism in Context BV
Louis De Meesterstraat 8
B-9890 Semmerzake
België
BTW BE0694 896 221/RPR GENT
Info@autismincontext.be
Als je inschrijft, ontvang je van ons een bevestigingsmail, waardoor je er zeker van kan zijn dat
je inschrijving bij ons is toegekomen.
In die bevestigingsmail staan ook de betalingsmodaliteiten. Mocht je deelname om een
bepaalde reden toch niet mogelijk zijn (volzet, te weinig inschrijvingen), brengen we je hier
persoonlijk van op de hoogte.
Bij overaanmelding plaatsen we je op een wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er
iemand afvalt, dan word je benaderd in volgorde van aanmelding
Zodra jouw betaling is toegekomen op de rekening van Autism in Context, ontvang je opnieuw
een bevestigingsmail die jouw betaling bevestigt. In die mail staat ook de praktische
informatie over het evenement waarvoor je je hebt ingeschreven.

Annuleren
Voor inschrijvingen via onze website geldt de wettelijke bedenktermijn van twee weken
waarbinnen je een inschrijving kosteloos kan annuleren. Dit geldt niet als het betreffende
evenement binnen een maand start.
Annuleren kan onder bepaalde voorwaarden.
•
•

•
•
•

Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail.
Tot twee weken voor de start van het evenement kan je kosteloos annuleren. Bij
annuleringen vanaf de dertiende dag voor de start van het evenement moet je de
volledige deelnameprijs betalen. Kom je niet opdagen, zonder Autism in Context
hiervan op de hoogte te brengen, dan betaal je eveneens de volledige deelnameprijs
en krijg je geen geld terug.
Annuleringen om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte …) zijn kosteloos. Je bezorgt
dan de nodige bewijsstukken aan Autism in Context in bijlage van jouw annulatie.
Wanneer Autism in Context het evenement annuleert, dan krijg je het volledige
inschrijvingsgeld terug.
Wanneer je annuleert zijn de kosten die je reeds maakte om aan het evenement deel te
nemen (treinticketten, babysit, …) voor jouw eigen rekening. Die kosten kunnen niet
verhaald worden op Autism in Context.

Heb je vragen over deze inschrijvingsvoorwaarden, contacteer ons dan:
info@autismincontext.be

