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COVID 19 Proof congres 

We hebben er voor gekozen dat het congres in drie zalen plaatsvindt, voor de plenaire momenten 

zullen deze zalen via live- verbinding met elkaar verbonden worden. Per zaal kunnen 30-40 personen 

aanwezig zijn. De kans dat het congres in deze vorm doorgang kan vinden is vrij groot.  

We kunnen de aantallen per zaal managen door een maximum aantal mensen te laten inschrijven. 

Het kan zijn dat we de inschrijving stop zetten en zullen werken met een wachtlijst. Indien de 

maatregelen het toelaten om met 30-40 personen in een zaal te verblijven, zullen de mensen op de 

wachtlijst toegelaten worden. Het congres kan in het gunstigste geval 105 gasten ontvangen, 

verdeeld over de drie zalen. 

Annulering door klant 

Indien er een ticket is gekocht voor het congres, dan kan dit geannuleerd worden onder de volgende 

voorwaarden; 

• Bij annulering tot 2 maanden van te voren wordt 100% van het bedrag geretourneerd.   

• Bij annulering tot 1 maand van te voren wordt 50% van het bedrag geretourneerd.  

• Bij annulering korter dan een maand van te voren wordt geen geld meer geretourneerd.  

Te allen tijden kun je een ticket laten overschrijven op een andere persoon. Neem hiervoor contact 

op via info@projectzorg.com . 

Annulering door de organisatie 

Het kan zijn dat het congres geen doorgang kan vinden vanwege maatregelen vanuit de overheid 

m.b.t. COVID 19, op dat moment zal het congres verplaatst worden naar een datum in het voorjaar 

van 2021. Uw ticket zal dan geldig zijn voor het congres op de nieuwe datum. Indien u niet in de 

gelegenheid bent om op de nieuwe datum naar het congres te komen, kunt u het ticket laten 

overschrijven op naam van een collega of het bedrag retour ontvangen. 

 

mailto:info@projectzorg.com

