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Organisatie 

Bijeenkomsten worden onder regie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

uitgevoerd. 

Geheimhouding 

De NVK garandeert dat zij alle informatie die wordt gebruikt om bijeenkomsten te organiseren of 

anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. 

Inschrijven 

Inschrijving voor bijeenkomsten geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier op de 

website van de NVK. 

Kosten en betaling 

Deelnamekosten worden gepubliceerd in het programma van de bijeenkomst. Betaling geschiedt 

(elektronisch) na het invullen van het digitale inschrijfformulier. Dit kan via iDEAL of per creditcard. 

Voor betaling met een creditcard worden extra kosten in rekening gebracht. 

De inschrijving is definitief na betaling. Deelnemers ontvangen een e-mail ter bevestiging van hun 

inschrijving. Bij de informatie over de bijeenkomst op de website wordt vermeld of deelnemers zich 

ter plekke nog kunnen inschrijven. 

Annulering door de NVK 

De NVK behoudt zich het recht voor om de bijeenkomst te annuleren indien sprake is van 

onvoldoende deelnemers of bij overmacht door bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden. Het al 

door de deelnemer betaalde bedrag zal in dat geval door de NVK worden terugbetaald. De 

deelnemer heeft daarbij geen recht op enigerlei schade- of onkostenvergoeding. 

Klachten 

Zie de klachtenregeling van de NVK. 

Copyright 

De NVK handhaaft copyright op alle getoonde middelen tijdens de bijeenkomst. Van deze getoonde 

presentaties mag niets gefotografeerd, vermenigvuldigd of aan derden verstrekt worden. 

Eigendomsrecht cursusmateriaal 

Al het cursusmateriaal en aanvullend materiaal door de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde in verband met de bijeenkomst verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit 

mag dientengevolge niet in enigerlei vorm verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke 

wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVK. 

Aansprakelijkheid 

Aan de samenstelling van het cursusmateriaal is de grootst mogelijke zorg besteed. De NVK kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden 

https://www.neurologie.nl/publiek/beroepsinformatie/biemond-cursussen/klachtenregeling-nascholing/


ontleend. Het cursusmateriaal is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs 

zoals vermeld in de inhoudsopgave. 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. 


