
Algemene Voorwaarden - Congres Levende Talen (fysiek) 
Versie d.d. februari 2023 

 
Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan het fysieke Congres 

Levende Talen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Door het invullen en 

verzenden van het inschrijfformulier op de website verklaart u dat u voor inschrijving 

kennis heeft genomen van en dat u zich akkoord verklaart met de Algemene 

Voorwaarden. 
  

 

Artikel 1  
Inschrijving 

1. De inschrijving is officieel na ontvangst van het volledig ingevulde 

inschrijfformulier en na de ontvangst van de betaling. 

2. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betalingen 

behandeld. 

3. Workshops vinden alleen doorgang als er voldoende deelnemers zijn, 

uitsluitend te beoordelen door de werkgroep.  

4. Bij inschrijving geeft u aan voor welke workshops u kiest. 

   

Artikel 2 
Plaatsing 

1. Toelating tot het fysieke Congres Levende Talen vindt alleen plaats als het 

verschuldigde bedrag ontvangen is. 

2. U ontvangt na inschrijving (niet altijd direct, maar in ieder geval voorafgaand 

aan het fysieke Congres Levende Talen) een bevestiging per e-mail met hierin 

het e-ticket (uw toegangsbewijs), de workshopindeling en overige informatie. 

Dit e-ticket is alleen geprint (in A4-formaat) geldig en dient eveneens als badge. 

Wanneer u deze e-mail niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen (congres@levendetalen.nl of +31 30 

205 9978). 

3. Bij binnenkomst op locatie van het fysieke Congres Levende Talen wordt het e-

ticket gescand en ontvangt u een congresmap. 

  



Artikel 3  
Bijdrage  

1. Actuele informatie met betrekking tot de bijdrage voor het fysieke Congres 

Levende Talen is te vinden op de website.  
2. Als peildatum voor het lidmaatschap geldt het moment van inschrijving voor het 

fysieke Congres Levende Talen. Het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar 

dient op dat moment betaald te zijn. 

 

Artikel 4  
Betaling 

1. U voldoet voorafgaand aan het fysieke Congres Levende Talen de bijdrage met 

iDEAL of creditcard (via de betaalprovider Mollie). 

2. Op locatie van het fysieke Congres Levende Talen kan niet betaald worden. 

  

Artikel 5 
Annulering 

1. Annulering door een deelnemer is alleen schriftelijk (via e-mail) mogelijk bij de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen (congres@levendetalen.nl). 

2. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht: tot 14 dagen voor aanvang 

van het fysieke Congres Levende Talen: 50% van het verschuldigde bedrag. 

Minder dan 14 dagen voor aanvang van het fysieke Congres Levende Talen: 

het volledige bedrag (100%). 

3. U kunt ook kiezen voor een voucher voor een volgend Congres Levende Talen, 

onder de dan geldende voorwaarden. 

  

Artikel 6  
Wijziging persoonlijke gegevens 

U dient een wijziging van uw persoonlijke gegevens na de datum van  

inschrijving zo snel mogelijk schriftelijk (via e-mail) door te geven aan de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen (congres@levendetalen.nl). 
  

 

 

 



Artikel 7 
Nadere bepalingen 

1. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, 

mits dit vooraf schriftelijk (via e-mail) aan de Vereniging van Leraren in Levende 

Talen is meegedeeld (congres@levendetalen.nl). 

2. Wanneer het aantal aanmeldingen voor een workshop onvoldoende is, of als er 

aantoonbare omstandigheden zijn waardoor een workshop niet uitgevoerd kan 

worden (bijvoorbeeld ziekte van een workshopgever), dan heeft de werkgroep 

het recht om een bepaalde workshop te annuleren. 

3. De werkgroep heeft het recht van het programma af te wijken, als redelijkerwijs 

van haar niet gevergd kan worden dat zij het programma onverkort uitvoert 

zoals aangekondigd. 

4. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde bijdrage, of verstrekking 

van een voucher voor een volgend Congres Levende Talen onder de dan 

geldende voorwaarden, vindt alleen plaats als het hele programma wegens 

bijzondere omstandigheden niet doorgaat.  

5. Een epidemie of pandemie levert een geval van overmacht op (geen bijzondere 

omstandigheid), waardoor de Vereniging van Leraren in Levende Talen niet 

verplicht is de betaalde bijdrage te storneren, evenals het fysieke Congres 

Levende Talen te organiseren en bijbehorende prestaties te leveren. De 

betaalde bijdrage wordt omgezet in een voucher voor een volgend Congres 

Levende Talen, onder de dan geldende voorwaarden. 

6. In het geval van schade bij de deelnemer van het fysieke Congres Levende 

Talen, veroorzaakt door het niet nakomen van verplichtingen vanuit de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen, kan de Vereniging van Leraren in 

Levende Talen niet aansprakelijk gesteld worden. 

7. Tijdens het fysieke Congres Levende Talen kunnen audio- en beeldopnamen 

gemaakt worden, die ter promotie- of informatiedoeleinden van volgende 

congressen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen ingezet kunnen 

worden. 

8. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het 

bestuur van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. 

 

  



Artikel 8 
Aansprakelijkheid 

1. De Vereniging van Leraren in Levende Talen aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid voor kosten die deelnemers aan het fysieke Congres 

Levende Talen maken als gevolg van letsel, ongeval of diefstal. Uitzonderingen 

vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van de Vereniging 

van Leraren in Levende Talen wordt vastgesteld. 

 

Disclaimer 
Bovenstaande informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De 

Vereniging van Leraren in Levende Talen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld 

voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. De Vereniging van Leraren 

in Levende Talen kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of 

consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Voorwaarden - Congres Levende Talen (digitaal) 
Versie d.d. februari 2023 

 

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan het digitale Congres 

Levende Talen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Door het invullen en 

verzenden van het inschrijfformulier op de website verklaart u dat u voor inschrijving 

kennis heeft genomen van en dat u zich akkoord verklaart met de Algemene 

Voorwaarden. 
 

 

Artikel 1  
Inschrijving 

1. De inschrijving is officieel na ontvangst van het volledig ingevulde 

inschrijfformulier en na de ontvangst van de betaling. 

2. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betalingen 

behandeld. 

3. Workshops vinden alleen doorgang als er voldoende deelnemers zijn, 

uitsluitend te beoordelen door de werkgroep.  

4. Bij inschrijving geeft u aan voor welke workshops u kiest. 

 

Artikel 2  
Plaatsing 

1. Toelating tot het digitale Congres Levende Talen vindt alleen plaats als het 

verschuldigde bedrag ontvangen is. 

2. U ontvangt na inschrijving (direct) een bevestiging per e-mail met hierin de 

logingegevens, de workshopindeling en overige informatie. Wanneer u deze 

niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de Vereniging van Leraren in 

Levende Talen (congres@levendetalen.nl of +31 30 205 9978). 

 

Artikel 3  
Bijdrage  

1. Actuele informatie met betrekking tot de bijdrage voor het digitale Congres 

Levende Talen is te vinden op de website.  



2. Als peildatum voor het lidmaatschap geldt het moment van inschrijving voor het 

digitale Congres Levende Talen. Het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar 

dient op dat moment betaald te zijn. 

 
Artikel 4  
Betaling 

U voldoet voorafgaand aan het digitale Congres Levende Talen de bijdrage met 

iDEAL of creditcard (via de betaalprovider Mollie). 

 

Artikel 5  
Annulering 

1. Annulering door een deelnemer is alleen schriftelijk (via e-mail) mogelijk bij de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen (congres@levendetalen.nl). 

2. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht: tot 14 dagen voor aanvang 

van het digitale Congres Levende Talen: 50% van het verschuldigde bedrag. 

Minder dan 14 dagen voor aanvang van het digitale Congres Levende Talen: 

het volledige bedrag (100%). 

3. U kunt ook kiezen voor een voucher voor een volgend Congres Levende Talen, 

onder de dan geldende voorwaarden. 

 

Artikel 6  
Wijziging persoonlijke gegevens 

U dient een wijziging van uw persoonlijke gegevens na de datum van  

inschrijving zo snel mogelijk schriftelijk (via e-mail) door te geven aan de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen (congres@levendetalen.nl). 
 

Artikel 7  
Nadere bepalingen 

1. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, 

mits dit vooraf schriftelijk (via e-mail) aan de Vereniging van Leraren in Levende 

Talen is meegedeeld (congres@levendetalen.nl). 

2. Wanneer het aantal aanmeldingen voor een workshop onvoldoende is, of als er 

aantoonbare omstandigheden zijn waardoor een workshop niet uitgevoerd kan 



worden (bijvoorbeeld ziekte van een workshopgever), dan heeft de werkgroep 

het recht om een bepaalde workshop te annuleren. 

3. De werkgroep heeft het recht van het programma af te wijken, als redelijkerwijs 

van haar niet gevergd kan worden dat zij het programma onverkort uitvoert 

zoals aangekondigd, bij voorbeeld in geval van uitval internetverbinding. 

4. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde bijdrage, of verstrekking 

van een voucher voor een volgend Congres Levende Talen onder de dan 

geldende voorwaarden, vindt alleen plaats als het hele programma wegens 

bijzondere omstandigheden niet doorgaat. 

4. Een epidemie of pandemie levert een geval van overmacht op (geen bijzondere 

omstandigheid), waardoor de Vereniging van Leraren in Levende Talen niet 

verplicht is de betaalde bijdrage te storneren, evenals het digitale Congres 

Levende Talen te organiseren en bijbehorende prestaties te leveren. De 

betaalde bijdrage wordt omgezet in een voucher voor een volgend Congres 

Levende Talen, onder de dan geldende voorwaarden. 

5. In het geval van schade bij de deelnemer van het digitale Congres Levende 

Talen, veroorzaakt door het niet nakomen van verplichtingen vanuit de 

Vereniging van Leraren in Levende Talen, kan de Vereniging van Leraren in 

Levende Talen niet aansprakelijk gesteld worden. 

6. Indien onverhoopt een deelnemer door eigen (technische) problemen niet (in 

voldoende mate) kan deelnemen aan het digitale Congres Levende Talen, vindt 

géén gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde bijdrage of 

verstrekking van een voucher plaats. 

7. Tijdens het digitale Congres Levende Talen kunnen audio- en beeldopnamen 

gemaakt worden, die ter promotie- of informatiedoeleinden van volgende 

congressen van de Vereniging van Leraren in Levende Talen ingezet kunnen 

worden. 

8. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het 

bestuur van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. 

 

 

 

 

 



Disclaimer 
Bovenstaande informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De 

Vereniging van Leraren in Levende Talen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld 

voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. De Vereniging van Leraren 

in Levende Talen kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of 

consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. 

 
 


