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Annulering ticket
U krijgt het volledige bedrag terug indien u ons 
vóór 1 mei 2016 bericht over uw annulering. 
Annuleert u tussen 1 en 15 mei 2016, dan 
ontvangt u 50% van uw ticketprijs retour. Na 15 
mei 2015 is er geen terugbetaling meer mogelijk. 
Het niet betalen van een factuur na registratie 
wordt niet als annulering beschouwd. Wilt u uw 
ticket doorgeven aan iemand anders? Neem 
dan contact met ons op. Wij zetten uw ticket dan 
kosteloos op een andere naam. 

Wijzigingen in het programma
De organisatie stelt zich tot doel om via de 
congreswebsite een zo actueel mogelijk 
overzicht te geven van het programma en 
eventuele wijzigingen in het programma. De 
organisatie houdt zich daarbij het recht voor 
te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het 
congresprogramma, zonder aankondiging en al 
naar gelang de organisatie dat nodig vindt of 
wenselijk acht. 

Overmacht
De organisatie houdt zich het recht voor de 
conferentie te annuleren of de startdatum te 
verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende 
belangstelling dan wel overmacht. De organisatie 
is niet aansprakelijk voor ieder verlies dat 
optreedt na annulering van de conferentie als 
gevolg van overmacht. Bij afgelasting van de 
conferentie ontvangt u het volledige ticketbedrag 
retour. 

Partner- en studenttickets
Partnertickets staan open voor een ieder die van 
de congresorganisatie of een congrespartner 
de beschikking heeft gekregen over een 
partnerkortingscode. Het invoeren van deze code 

ontgrendelt het partnertarief. Studenttickets zijn 
beschikbaar voor alle studenten, PHD studenten, 
Postdocs en young professionals, afgestudeerd in 
de afgelopen drie jaar (vanaf 1 januari 2013).

Accommodatie, reservering 
en capaciteit
Building the Future of Health is gebonden aan de 
zaalcapaciteit van het UMCG: onze congreslocatie. 
Dat betekent dat wij onze bezoekers geen 
toegang kunnen garanderen tot alle (parallelle) 
sessies. Ook reservering is niet mogelijk. Wel 
doen wij ons uiterste best om ieder onderdeel 
te programmeren in de meest passende zaal.  
Daarnaast zorgen wij bij populaire plenaire 
sessies voor een videoverbinding met een andere 
zaal. Voor alle sessies geldt dat bezoekers met 
full service tickets het recht op eerste toegang 
hebben tot de hoofdzaal tijdens plenaire sessies. 

Reisverzekering
Wij adviseren internationale bezoekers een 
reisverzekering af te sluiten de eventuele 
medische kosten of  reiskosten als gevolg van 
overmacht dekt. 

Privacy
Alle informatie die u verstrekt tijdens uw 
registratie wordt door de congresorganisatie  
strikt vertrouwelijk behandeld en nooit ter 
beschikking gesteld aan derden. 


