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Annuleringsvoorwaarden Vrouwenkamer Heerenveen 
 

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bijeenkomsten die de 
Vrouwenkamer organiseert. De Vrouwenkamer gaat ervan uit dat je kennis hebt 
genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden. 
 
Wanneer je je hebt ingeschreven voor een activiteit van de Vrouwenkamer, houdt dit 
in dat er een deelnameplaats voor je wordt vrijgehouden, er kosten worden gemaakt 
en dat je je hebt verplicht de deelnamekosten voor deze activiteit te betalen.  
 
 

 
a. Je inschrijving voor een activiteit (alleen mogelijk via de website) is definitief als 

wij je aanmelding en betaling hebben ontvangen. 
 
b. Bij annulering van de inschrijving tot drie werkdagen vóór de startdatum van de 

activiteit worden er geen kosten in rekening gebracht en ontvang je de vooraf 
betaalde bijdrage retour. 
 

c. Bij annulering van de inschrijving minder dan drie werkdagen vóór de startdatum 
van de activiteit hebt je geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.  
 

d. Bij annulering van deelname aan de maaltijd minder dan 24 uur vóór de starttijd 
hiervan zijn wij genoodzaakt deze kosten in rekening te brengen.  
 

e. Wanneer je verhinderd bent om zelf aan de overeengekomen activiteit deel te 
nemen, kan in jouw plaats een vervanger deelnemen. Geef deze vervanging tot 
uiterlijk 24 uur vóór de bijeenkomst door via een e-mail naar 
secretariaat@vrouwenkamer.nl. Vermeld in je e-mail de naam van de activiteit, de 
startdatum, je eigen naam, de naam van degene die in jouw plaats zal deelnemen 
en haar e-mailadres. 
 

f. Je kunt alleen per e-mail of telefoon annuleren of de inschrijving wijzigen. Als 
datum van de annulering of wijziging geldt de datum van ontvangst van de e- mail 
of telefonische melding. Je kunt het bericht sturen aan 
secretariaat@vrouwenkamer.nl. Het telefoonnummer is +31(0)614576524. 
Vermeld in je bericht je naam en de datum van de activiteit waarvoor je je hebt 
aangemeld.  
 

g.  De algemene voorwaarden van de Vrouwenkamer en bovenstaande aanvullende 
annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die de 
Vrouwenkamer organiseert. De Vrouwenkamer gaat ervan uit dat je kennis hebt 
genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden. 
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