
 

Algemene voorwaarden deelname studiereizen Connekt 
 

De bijdrage voor de reis is inclusief: 

• heen- en terugreis (vliegtuig economy, trein tweede klas); 

• alle groepstransfers tijdens het programma; 

• hotelovernachtingen, inclusief ontbijt; 

• lunches en diners; 

• inhoudelijke bedrijfsbezoeken in de plaats van bestemming; 

• indien in het programma opgenomen, toegang tot de beursvloer van het betreffende event. 

 

Voorwaarden 

• de reis is exclusief voor Connekt leden; 

• de reis biedt plaats aan een minimaal aantal van 10 en een maximaal aantal van 20 

deelnemers; 

• Wanneer de reis vol is, word je op een wachtlijst geplaatst en ontvang je bericht als er alsnog 

plaats is gekomen; 

• na aanmelding ontvang je van Connekt een bevestiging van deelname en een 

inschrijfformulier; 

• na terugzending van het inschrijfformulier is deelname aan deze studiereis definitief; 

• in het geval van annulering worden al gemaakte kosten in rekening gebracht. Connekt zet 

zich in om de geboekte items van de reis kosteloos te annuleren, maar wanneer dat niet 

mogelijk is worden deze kosten doorbelast;  

• het conceptprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen; 

• het genoemde tarief is tot ondertekening van het inschrijfformulier onder voorbehoud van 

wijzigingen; 

• het genoemde tarief is exclusief 21% btw; 

• het genoemde tarief is een vast bedrag voor het totaalpakket van de reis (zoals hierboven 

vermeld), individuele aanpassingen zijn mogelijk, maar alleen wanneer dat geen invloed 

heeft op groepsboekingen en tegen de daadwerkelijk gemaakte extra kosten.  

• bij deelname wordt het op het inschrijfformulier genoemde tarief in rekening gebracht, ook 

als er van bepaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt; 

• ten behoeve van de inhoudelijke programmering van deze reis geef je toestemming voor het 

delen van je persoonsgegevens (naam, organisatie, biografie e.d.) met stakeholders in de 

plaats van bestemming en de Nederlandse deelnemers aan de reis; 

• je sluit je eigen (reis)verzekering af; 

• Connekt behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis te annuleren, zonder doorbelasting 

van kosten aan de deelnemers. 
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