Algemene voorwaarden
Informatie
Je bent van harte welkom vanaf 13.00 uur voor ontvangst en een kop koffie of thee. Het
programma start om 13.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. NB: de
eindtijd is onder voorbehoud, het congres kan wat uitlopen.
Deelnemen
De kosten per deelnemer bedragen 135 euro (inclusief BTW). Dit bedrag is inclusief garderobe,
hapjes en drankjes tijdens het congres maar exclusief parkeerkaart. Tot 1 november geldt een
early bird korting, de kosten van de tickets bedragen dan 90 euro per stuk. Abonnees van
Boerenbusiness hebben gratis toegang tot het congres, zij kunnen daarnaast 1 persoon gratis
meenemen.
Bevestiging, factuur en toegangsbewijs
Je ontvangt na inschrijving een bevestiging en ticket per e-mail via. Neem je e-ticket mee als
toegangsbewijs naar het Nationaal Economisch Landbouwcongres. Dit kan uitgeprint, maar ook
op de telefoon.
Aanmeldvoorwaarden
Indien je onverwacht verhinderd bent is annuleren mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het
congres. Afmelden kan door een e-mail te sturen naar info@landbouwcongres.nl. Bij annulering
daarna vindt géén restitutie plaats. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger
worden aangewezen, mits de gegevens van deze persoon 14 dagen vooraf bij de organisator van
het congres, Boerenbusiness, zijn doorgegeven. Dit kan via info@landbouwcongres.nl.
Verstrekking persoonsgegevens
Het Nationaal Economisch Landbouwcongres wordt door Boerenbusiness georganiseerd. Je
meldt je aan door het inschrijfformulier op de website in te vullen. Door je in te schrijven geef
je Boerenbusiness toestemming om de door jou verstrekte persoonsgegevens te verwerken
conform het privacy- en cookiestatement van Boerenbusiness.
We gebruiken de ingevulde gegevens om jouw persoonlijke ticket toe te sturen. Daarnaast
vragen we je contactgegevens om je in de aankomende tijd op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen aangaande het Nationaal Economisch Landbouwcongres, achteraf vragen we
je nog een korte enquête in te vullen. Buiten dit traject worden jouw gegevens nergens voor
gebruikt en delen we die uiteraard met niemand.
Tijdens het congres zal er foto- en videomateriaal gemaakt worden van het podium en de zaal.
Dit wordt gebruikt ter promotie van Boerenbusiness en het Landbouwcongres.

