
 

 

Algemene voorwaarden  
 

Business Connected bv 

Heersweg 13, 6651 BP  Druten  

Postbus 30, 6650 AA  Druten  

Om de kwaliteit en consistentie van het netwerk te kunnen waarborgen, zijn de volgende algemene 

voorwaarden van toepassing op het lidmaatschap van een netwerk- of kennisgroep* van Business 

Connected vanaf het moment van inschrijving. Bedrijven/organisaties en de daaruit afgevaardigde 

vertegenwoordigers worden hierna ‘leden’ genoemd. 

* Orakel, De Jonge Turken, Masters, Xcellent, Fast Movers Groep, Immensa, Laetus, Kirei, De 

Boovenkamer, Marketing Director Club, De Merken Mensen, Brandlab 

 

 Deelname aan een van bovenstaande groepen betreft een persoonsgebonden bedrijfs-

lidmaatschap. Bij verhindering is het niet mogelijk een collega af te vaardigen. Dit om het 

relatienetwerk te waarborgen. 

 Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij 

schriftelijk is opgezegd voor 1 december. 

 Business Connected restitueert geen lidmaatschapsgeld bij tussentijdse opzegging als het 

lidmaatschapsjaar al loopt. Wel mag het tegoed in datzelfde jaar overgezet worden naar een 

andere groep voor een nieuw lidmaatschap of gebruikt worden voor een studiereis. 

 Business Connected behoudt zich het recht voor een bijeenkomst of tweedaagse, die in het 

jaarlidmaatschap is opgenomen, te annuleren zonder restitutie van lidmaatschapsgeld in geval 

van een crisis- of oorlogssituatie, epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte (zowel nationaal 

als internationaal) of wanneer de gezondheid en/of veiligheid van onze leden op een andere 

manier niet kan worden gewaarborgd. 

 Deelname aan bijeenkomsten en studiereizen geschiedt op eigen risico. 

 Voor optionele studiereizen geldt: 

- Business Connected sluit geen (annulerings)verzekeringen af voor deelnemers, leden zijn 

daar zelf verantwoordelijk voor. 

- Bij annulering binnen 60 dagen voor aanvang van de reis is 100% van de deelnamesom 

verschuldigd, vanaf het moment van inschrijving tot 60 dagen voor aanvang van de reis 

worden alleen de tot dan gemaakte kosten doorberekend. 

- Mocht door externe overmacht (bv stakingen, weersomstandigheden, crisis- of 

oorlogssituatie, epidemie, etc.) de reis niet (of maar deels) doorgaan en kan er geen 

beroep gedaan worden op compensatie of verzekering, dan worden de niet-

restitueerbare (door BC gemaakte) kosten doorberekend en het restant van de reissom 

teruggestort. 

 Naast deze algemene voorwaarden zijn de gedragscode mededinging en het privacy statement 

van Business Connected van toepassing.  

 Business Connected behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 

algemene voorwaarden. 


