Inschrijfvoorwaarden Springtij Forum 2020
Deze algemene inschrijfvoorwaarden gelden voor het Springtij Forum 2020, georganiseerd door de Stichting Springtij
Festival Terschelling, en gaan uit van de situatie dat het Forum plaatsvindt van 24 t/m 26 september 2020 op
Terschelling. Bij inschrijving gaat deelnemer akkoord met onderstaande inschrijfvoorwaarden.

Wanneer er vanwege beleidsregels rondom de coronacrisis een alternatieve vorm gezocht moet worden zullen de
bepalingen conform worden aangepast. Als het Forum in het geheel niet doorgaat, dan zal de inschrijving ontbonden
worden en eventuele betalingen gecrediteerd.
Inschrijving
•

Inschrijving vindt digitaal plaats d.m.v. de online registratiemodule van Invitado, toegankelijk via een button
op de Springtij-website.

•
•

Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor 2 arrangementvarianten: deelname met (hotel)overnachting
inclusief ontbijt, of deelname met eigen accommodatie.
Qua hotelkamerkeuze behoudt de organisatie zich het recht toe – zo veel mogelijk in overleg– wijzigingen aan
te brengen indien de beschikbaarheid daartoe noodzaakt.
Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de aangeboden arrangementvarianten.
Inschrijving sluit uiterlijk op dinsdag 1 september 2020 om 20:00 uur. Na die tijd worden geen nieuwe
inschrijvingen meer verwerkt.

•
•
•

Persoonlijke gegevens
•
•

De persoonlijke gegevens van deelnemers worden op vertrouwelijke wijze behandeld en niet beschikbaar
gesteld aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.
Naam en organisatie worden vermeld op onze website (tenzij u de optie out bij inschrijving heeft aangevinkt).

Tarieven en deelnemers
•

Er zijn 4 tariefgroepen:
o Bedrijfsleven & overheid
o NGO’s, onderwijs, kleinbedrijf en ZZP
o Studenten
o Eilanders (bewoners Terschelling).

•

Young professionals tot 30 jaar (t/m 29 jaar) uit de eerste twee groepen krijgen 50% korting op het reguliere
tarief.
Sprekers krijgen korting op het reguliere bedrijfsleven- of NGO-tarief vanwege de specifieke bijdrage die zij
leveren aan het programma. De omvang van de korting is afhankelijk van de bijdrage en wordt in overleg met
de organisatie bepaald. Zij schrijven zich in, via een door Springtij, verstrekte link.
Wanneer sprekers - in overleg met de organisatie - voor 1 dag op eigen gelegenheid naar Springtij komen, zijn
zij beperkt deelnamegeld. Zij dienen tevens zelf hun overtocht (v.v.) te regelen en te betalen.
Voor keynote sprekers die te gast zijn op Springtij geldt dat zij door de organisatie worden geregistreerd.
Voor pers en partners van sprekers of deelnemers gelden specifieke regelingen. Verzoeken om registratie van
pers en partners kunt u richten tot de organisatie (registratie@springtij.nu).
Sponsoren schrijven zich, via een door Springtij verstrekte link, in via de registratiesite.
Alle tarieven staan exclusief BTW vermeld.

•
•
•
•
•
•

Programma
•

De kosten voor het programma zijn inclusief alle programmaonderdelen, lunch, diner, drankjes tijdens de
maaltijd, koffie, thee, verschillende consumpties, verplaatsingen op Terschelling en de specifieke Springtijovertochten op donderdag en zaterdag Harlingen - Terschelling v.v. Komt en vertrekt u met andere
overtochten, dan dient u deze zelf te organiseren en betalen.

•
•

Het programma en sprekers zoals vermeld op de website en in het programmaboekje zijn altijd onder
voorbehoud.
De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen en eventueel in uitzonderlijke
gevallen het Forum in te korten of af te gelasten.

Betaling
•
•
•
•
•

Na het afronden van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur per e-mail.
Betalingen zijn mogelijk via iDEAL en creditcard, of via een factuur. Voor betaling via factuur worden
handlingskosten à € 15,- in rekening gebracht.
Betaling voor deelname aan het Forum en overnachtingen dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer zijn bijgeschreven o.v.v. het betalingskenmerk.
In alle gevallen is de uiterste betaaldatum de aanvang van het Forum (24 september 2020).
No show inschrijvingen zijn verplicht alle kosten behorende bij de inschrijving te betalen (zie verder onder
“Wijzigingen, annuleringen en restitutie”).

Wijzigingen, annuleringen en restitutie
•
•
•

Mocht een deelnemer niet in staat zijn het Forum bij te wonen, is deze gerechtigd een vervang(st)er te sturen,
mits tijdig doorgegeven aan de organisatie en bij opgave van alle gevraagde gegevens van de vervang(st)er.
Tijdig betekent voor sluiting van de inschrijving (dinsdag 1 september 2020 om 17:00 uur).
Uitsluitend schriftelijke wijzigingen of annuleringen zijn mogelijk. Telefonische annuleringen worden
nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt. Een wijziging of annulering wordt tijdig schriftelijk
doorgegeven aan de organisatie op mailadres: registratie@springtij.nu.
Restitutie vindt alleen plaats wanneer een deelnemer zijn deelname niet aan een ander persoon kan
overdragen en tijdig heeft geannuleerd:
o Aanmeldingen die voor 1 juli 2020 worden geannuleerd krijgen het volledige bedrag retour onder
aftrek van € 50,- administratiekosten.
o Annuleringen tussen 1 juli en 31 augustus 2020 worden voor 50% gerestitueerd.
o Annuleringen vanaf 1 september 2020 worden niet gerestitueerd.

•

De organisatie is in geen van deze gevallen verantwoordelijk voor kosten die door deelnemers zijn gemaakt.

•

Indien het Forum -al dan niet in aangepaste vorm- door de organisatie geannuleerd wordt, zullen betaalde
inschrijvingen worden gerestitueerd.

Toegang
•
•
•

Deelnemers ontvangen per e-mail een e-ticket met QR-code dat bij aankomst bij de boot in Harlingen of bij
later arriveren op Terschelling wordt gescand. Met behulp van deze scan wordt de badge geprint. Dit e-ticket
dient (op papier of digitaal op de mobiele telefoon) meegebracht en getoond te worden.
Ca. een week voorafgaand aan Springtij Forum 2020 ontvangen deelnemers per e-mail de laatste praktische
informatie over Springtij Forum.
Bij aanvang op 24 september 2020 ontvangen deelnemers bij de registratiebalie voor of tijdens de boottocht
een badge en het programma.

Contact
Vragen over de registratie kunnen bij voorkeur gesteld worden via registratie@springtij.nu.

