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1 DEFINITIES 

 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

a) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen 

de Stichting en de Deelnemer met betrekking tot het Congres; 

b) “Artikel”: een artikel van deze Algemene Voorwaarden; 

c) “Congres”: het Nationaal Congres Frans dat elke twee jaar georganiseerd wordt door de 

Stichting; 

d) “Deelnemer”: de (beoogde) deelnemer aan het Congres die zich heeft ingeschreven via 

de Website; 

e) “Stichting”: de Stichting Frans in Nederland die het Congres organiseert, gevestigd te 

Eindhoven aan de Picushof 206, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-

nummer: 27168536; 

f) “Website”: de website van de Stichting met betrekking het Congres waarop aanvullende 

informatie staat en gegeven kan worden, www.congresfrans.nl. 

2 TOEPASSELIJKHEID 

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en deelname van de 

Deelnemer met betrekking tot het Congres. 

 Aanvullingen op en/of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing 

indien de Stichting deze schriftelijk met de Deelnemer is overeengekomen. De Deelnemer kan 

voor toekomstige en/of andere inschrijvingen geen rechten ontlenen aan deze Algemene 

Voorwaarden. 

 Informatie betreffende het Congres die gepubliceerd is op de Website van de Stichting of 

verspreid of gedeeld is op welke andere wijze dan ook is van aanvullende toepassing op deze 

Algemene Voorwaarden. Aan deze informatie kan echter geen rechten worden ontleend. 

3 INSCHRIJVING CONGRES 

 De Stichting spant zich er in alle redelijkheid toe het Congres te verzorgen zoals beschreven is 

op de Website en in deze Algemene Voorwaarden. 

 Inschrijving voor het Congres geldt op persoonlijke titel en geschiedt na correcte en complete 

invulling van het inschrijfformulier op de Website. De inschrijving is pas compleet indien de 

Deelnemer heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen zoals bepaald in Artikel 4 en 

daaropvolgend een (elektronische) bevestiging heeft ontvangen van de Stichting. 

 De Deelnemer garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens.  

 Het programma van het Congres wordt bepaald door de Stichting en kan te allen tijde worden 

aangepast zonder (schriftelijke) toestemming van de Deelnemer. Deelnemers kunnen op geen 

wijze rechten ontlenen aan het programma zoals deze is vastgesteld door de Stichting. 

 Het aantal deelnemingsplaatsen is beperkt tot het aantal zoals bepaald door de Stichting. 

Overschrijding van het maximum aantal deelnemers is niet mogelijk.  

http://www.congresfrans.nl/
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4 PRIJZEN EN BETALING 

 De Stichting hanteert de volgende prijzen (inclusief BTW) voor deelname aan het Congres in 

2022: 

a) Deelname zonder overnachting: € 385,- per persoon. 

b) Deelname met overnachting (eenpersoonskamer): € 505,- per persoon. 

c) Deelname met overnachting (tweepersoonskamer): € 460,- per persoon. 

 Leden van Levende Talen ontvangen bij deelname aan het Congres in 2022 een voordeel in de 

vorm van een boekenbon ten waarde van € 50,-.  

 Eventuele wijzigingen in de prijs zullen door de Stichting onverwijld worden weergegeven op de 

Website en/of op andere wijze worden doorgegeven aan de Deelnemer. 

 Betaling geldt voor het volledige cursusprogramma en dient direct na inschrijving te geschieden 

in de vorm van een overboeking per iDEAL of een andere betalingsmethode zoals aangegeven 

door de Stichting. Restitutie van het inschrijfgeld of delen daarvan is bij verzuim van deelname 

aan het Congres uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij anders is bepaald in deze Algemene 

Voorwaarden en/of op de Website.  

5 INTELLECTUELE EIGENDOM 

 Alle intellectuele eigendomsrechten die specifiek het resultaat zijn van of ontstaan zijn in het 

kader van het Congres in de breedste zin van het woord, waaronder auteursrechten en 

merkenrechten, berusten bij de Stichting. Deelnemer erkent dat niets in deze Algemene 

Voorwaarden erop ziet om intellectuele eigendomsrechten overgedragen te krijgen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 Het is uitdrukkelijk verboden voor de Deelnemer om zonder schriftelijke toestemming van de 

Stichting gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van de 

Stichting.  

6 PERSOONSGEGEVENS 

 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de inschrijving voor 

en deelname aan het Congres, zal de Stichting ervoor zorgen dat een dergelijke verwerking 

geschiedt in overeenstemming met de op dat moment geldige wet- en regelgeving. 

 De verwerking van persoonsgegevens door de Stichting zal geschieden conform de 

privacyverklaring en het privacy-beleid van de Stichting zoals beschikbaar op de Website.  

7 ANNULERING, UITSTEL EN VERVANGING 

 Annulering van deelname aan het Congres in 2022 door de Deelnemer na inschrijving is enkel 

mogelijk conform de annuleringsvoorwaarden. Annulering door de Deelnemer dient altijd 

schriftelijk medegedeeld te worden aan de Stichting.  

 De Stichting hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor het Congres in 2022: 

a) Tot 21 december 2021: annulering is mogelijk met restitutie van het volledige inschrijfgeld, 

met inhouding van € 20,- administratiekosten; 
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b) Tot uiterlijk 10 januari 2022: annulering is mogelijk met een maximale restitutie van 50% 

van het inschrijfgeld, met inhouding van € 20,- administratiekosten; 

c) Na 10 januari 2022: annulering is mogelijk, zonder restitutie van het inschrijfgeld. 

De bovenstaande voorwaarden gelden tevens in geval van ziekte van een Deelnemer, inclusief 

besmetting met Covid-19.  

 Annulering van het Congres in 2022 door de Stichting is te allen tijde mogelijk. De Stichting is in 

dat geval verplicht om de inschrijfkosten die Deelnemers hebben betaald in zijn volledigheid terug 

te betalen, tenzij sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 8 of het Congres wordt verplaatst 

overeenkomstig artikel 7.4 hierna. Andere aanvullende kosten die gemaakt zijn door de 

Deelnemer worden uitdrukkelijk niet vergoed.  

 Indien het Congres in februari 2022 niet door kan gaan vanwege overheidsmaatregelen, dan 

wordt het Congres in eerste instantie verplaatst naar een nader te bepalen moment in hetzelfde 

kalenderjaar. Deelnemers ontvangen een voucher en kunnen deze gebruiken voor deelname 

aan het Congres op de nieuwe datum, of kunnen ervoor kiezen om deze in te zetten voor het 

Congres van 2024. Deze maatregel geldt voor alle aanmeldingen vanaf 17 november 2021. 

 Deelname aan het Congres in 2022 eindigt van rechtswege na voltooiing van het programma. 

Tussentijdse beëindiging van deelname is, anders dan hetgeen bepaald in dit Artikel 7, 

uitdrukkelijk niet mogelijk.  

8 OVERMACHT 

 De Stichting mag het uitvoeren van de nakoming van de verplichtingen op grond van deze 

Algemene Voorwaarden en de informatie op de Website uitstellen of opschorten, wanneer zich 

een gebeurtenis voordoet die de Stichting redelijkerwijs niet kon voorzien of beheersen en die 

de nakoming van de verplichtingen verhindert. Een dergelijke gebeurtenis kan zijn, maar is niet 

beperkt tot, oorlog, oproer, brand, overstromingen, pandemieën, sabotage, invoer- en 

uitvoerbeperkingen, overheidsvoorschriften, en een tekort aan energie. 

 Tot een situatie van overmacht wordt uitdrukkelijk ook gerekend de Covid-19 pandemie, inclusief 

de maatregelen van de overheid gerelateerd aan Covid-19.  

 De Stichting is per direct gerechtigd om het Congres te annuleren zonder daartoe in welke vorm 

dan ook schadeplichtig te zijn jegens de Deelnemer i) in geval van een overmachtssituatie die 

voortduurt voor een onafgebroken periode van vijftien (15) dagen of ii) indien een dergelijke 

overmachtssituatie de nakoming van de verplichtingen op de dagen van het programma 

onmogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, beperkende Covid-19 maatregelen 

die uitgevaardigd zijn door de overheid, zij het bindend of als (dringend) advies. 

 Deelnemers ontvangen in het geval van overmacht een voucher die zij kunnen gebruiken voor 

een eventuele nieuwe datum van het Congres of voor de opvolgende editie van het Congres.  
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9 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN 

 Deelname door de Deelnemer aan het Congres komt voor rekening en risico van de Deelnemer. 

Deelnemer vrijwaart de Stichting van alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen 

of nalaten tegen de Stichting zouden kunnen doen gelden.  

 In geen geval is de Stichting aansprakelijk voor vorderingen, acties, vorderingen van derden, 

verliezen, schade en kosten die de Deelnemer heeft opgelopen en die direct of indirect 

voortvloeien uit of verband houden met deelname door Deelnemer aan het Congres in de 

breedste zin van het woord, voor zover de gronden voor een dergelijk aansprakelijkheid niet 

uitsluitend aan de Stichting kunnen worden toegeschreven. 

 Elke aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende 

aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het 

geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot de door de 

Deelnemer op grond van diens inschrijving verschuldigde inschrijvingskosten.   

 Klachten met betrekking tot het Congres kunnen gestuurd worden naar 

reclamations@congresfrans.nl.  

10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 Op deze Algemene Voorwaarden en de deelname aan het Congres is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing.  

 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of 

de deelname aan het Congres zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 

van het arrondissement Oost-Brabant, Nederland. 

11 OVERIGE BEPALINGEN 

 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden geen 

werking heeft of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In 

dat geval dient de meest nabije interpretatie van de bedoeling van de bepaling te worden 

gebruikt. 

 In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke 

informatie en voorwaarden betreffende het Congres, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.  
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