Leveringsvoorwaarden
Inschrijving en betaling deelnemersbijdrage
Je kunt je alleen online inschrijven voor de ‘Dag van de Atletiek’. Daarvoor gebruik je je Volta account. De inschrijving
wordt afgerond met een iDEAL-betaling van je deelnemersbijdrage. Hiervoor doorloop je de stappen van het inschrijfproces
en na afronding van je inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging per mail. Separaat ontvang je een
betalingsbewijs/factuur. Bij inschrijving ga je een betalingsverplichting aan. Deelname is definitief na ontvangst van de
betaling.
De deelnemersbijdrage wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de gegevens zoals die op het moment van
inschrijven geregistreerd staan. Deze gegevens zijn leidend.
Lukt het niet om via iDEAL te betalen, dan kan het projectteam van de Dag van de Atletiek jouw inschrijving verzorgen.
Je ontvangt dan een factuur voor de deelnemersbijdrage, verhoogd met administratiekosten van € 5,00. Wil je van deze
mogelijkheid gebruik maken? Dan ontvangen we jouw verzoek graag via dagvandeatletiek@atletiekunie.nl. Vermeld jouw
naam, lidnummer, mailadres en workshopkeuzes. Als er gegevens ontbreken kunnen we je inschrijving niet verzorgen.
We verwerken jouw inschrijving zo snel mogelijk. Desalniettemin kan het voorkomen dat een workshop meer beschikbaar
is, vanwege het grote animo.

Annuleren en terugbetaling van deelnemersbijdrage
Annuleren binnen 48 uur na inschrijving is kosteloos. Wij ontvangen graag een verzoek hiervoor per mail via
dagvandeatletiek@atletiekunie.nl. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage binnen drie weken teruggestort.
Er wordt geen deelnemersbijdrage terugbetaald indien er na 48 uur geannuleerd wordt. In overleg kan de deelname
overgeschreven worden naar een collega-trainer. Als deze trainer in een hogere prijscategorie valt, wordt er een
aanvullend bedrag in rekening gebracht. Bij een lager tarief vindt er geen creditering plaats. Een verzoek voor het
overschrijven van deelname stuur je naar dagvandeatletiek@atletiekunie.nl.

Covid-19
Voor ieders veiligheid hanteren wij (en hotel & congrescentrum Papendal) de landelijke richtlijnen voor horeca en
evenementen. Het tonen van een Coronatoegangsbewijs en/of het dragen van een mondkapje kan verplicht zijn.

Persoonsgebonden en minimale leeftijd
De inschrijving is persoonsgebonden en zonder overleg niet overdraagbaar aan derden. Deelname is alleen mogelijk voor
personen vanaf 16 jaar.

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt
voor de organisatie van de dag en nimmer aan derden verstrekt. Gegevens m.b.t. deelname aan de dag worden gedurende
vijftien jaar bewaard.
Tijdens de workshops kunnen er foto- en filmopnamen gemaakt worden voor plaatsing op onze website of voor
promotionele doeleinden.

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen risico. De Atletiekunie is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade en/of vermissing van
eigendommen. EHBO is aanwezig.

Eigendom
De Dag van de Atletiek is eigendom van de Atletiekunie.

