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Voorwaarden & Praktische informatie  
 
1. Op basis van de ontvangen aanvragen, beslist Logacom over de deelname van de aanvrager aan het 

symposium. 
2. Na online inschrijving wordt deelname per mail bevestigd. Op de inschrijving voor promotie in de congrestas 

zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht.  
3. Bij  annulering gelden drie annuleringstermijnen, zie ook artikel 7 van de algemene voorwaarden: 

a. Annulering dient altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden.  
b. Tot twee weken voor de start van een open activiteit is een deelnemer bij annulering van zijn 

inschrijving 25% van de deelnamekosten verschuldigd in de vorm van administratieve kosten die 
door Logacom reeds zijn gemaakt.  

c. In de periode van twee weken tot een week voor de start van een open activiteit is een 
deelnemer bij annulering van zijn inschrijving 50% van de deelnamekosten verschuldigd.  

d. In geval van annulering binnen de periode van een week voor de start van een open activiteit is 
een deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, tenzij – zulks naar het oordeel van de 
directie van Logacom BV – zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding rechtvaardigen. 

4. Factuur wordt voorafgaand aan het congres opgemaakt en per mail verstuurd. Betaling van de kosten dient 
te geschieden binnen de betalingstermijn, voordat het symposium plaatsvindt. 

5. Indien de promoter in gebreke blijft met betrekking tot de vermelde betalingsdatum, behoudt Logacom zich 
het recht voor de toekenning van het bijvoegen van de bijsluiter(s) te laten vervallen, waarbij echter de 
volledige aansprakelijkheid voor betaling van de gefactureerde kosten blijft bestaan. 

6. Het is mogelijk folders, leaflets e.d. via Logacom aan alle deelnemers te verspreiden door middel van insteken 
in de congrestas. De maximale afmeting van uw informatiemateriaal bedraagt A4 (21 x 29,7 cm), andere 
formaten kunnen in overleg worden toegevoegd. Het maximale gewicht is 100 gram. Wanneer dit gewicht 
wordt overschreden, dan worden hiervoor extra kosten doorberekend. 

7. Logacom dient uw materiaal uiterlijk 7 dagen voor symposiumuitvoering te ontvangen. U kunt dit sturen aan: 
Logacom, t.a.v. Congressecretariaat, Spaklerweg 79-81, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht (oplage 100 
exemplaren, voor een actuele deelnemersverwachting kunt u te alle tijden contact opnemen met Logacom). 

8. Logacom behoudt zich het recht voor in geval van calamiteit of anderszins naar haar mening verantwoorde 
redenen de informatiemarkt geen doorgang te laten vinden, in welk geval betaalde bedragen zullen worden 
gerestitueerd. 

9. Programma en informatie over het congres is te vinden op de congreswebsite. 
10. Voor vragen en opmerkingen betreft de informatiemarkt kan contact opgenomen worden met Philippine 

Herkes via philippine@mailswp.com of op 020-3697237.  
 
 

https://www.logacom.nl/pdf/logacom_nl-alg-voorwaarden.pdf

