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Betaling deelnemersbijdrage 

Je kunt je alleen inschrijven voor de Wandeltrainersdag als je de deelnemersbijdrage betaalt via 

Formdesk. Hiervoor doorloop je de stappen van het inschrijfproces. Na afronding ontvang je 

automatisch een bevestiging van je inschrijving per mail. Daarnaast ontvang je ook een mail met een 

betalingsbewijs/factuur. De deelnemersbijdrage wordt vastgesteld op basis van de gegevens zoals die 

op het moment van inschrijven geregistreerd zijn. Ben je van mening dat de deelnemersbijdrage niet 

correct wordt berekend? Neem dan voordat je inschrijft contact met ons op. 

 

Annuleren en terugbetaling van deelnemersbijdrage 

Annuleren binnen 24 uur na inschrijving is kosteloos. Een verzoek daartoe ontvangen wij graag per 

mail via wandeltrainersdag@kwbn.nl. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage binnen drie weken 

teruggestort. 

 

Annulering na meer dan 24 uur na inschrijving is alleen mogelijk als: 

  de deelnemer vanwege ziekte, blessure of ongeval fysiek niet in staat is om aanwezig te zijn bij de  

    Wandeltrainersdag, én 

  de deelnemer het verzoek tot terugbetaling samen met een doktersverklaring per mail of schriftelijk  

   verstuurt naar het projectteam Wandeltrainersdag; wandeltrainersdag@kwbn.nl of KWBN, Postbus  

   1020, 6501 BA Nijmegen; 

  restitutieverzoeken dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de Wandeltrainersdag te zijn  

    ontvangen. Verzoeken die wij na die tijd ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen; 

  in geval van terugbetaling wordt altijd een vastgesteld bedrag van € 25,00 aan administratiekosten  

    in mindering gebracht. Na akkoord wordt de deelnemersbijdrage binnen drie weken teruggestort. 

 

Annulering door KWBN 

KWBN behoudt zich het recht voor om een workshop wegens gebrek aan het vereiste aantal 

deelnemers (minimaal 10) te annuleren. Over een dergelijke annulering ontvang je uiterlijk 10 dagen 

voor de Wandeltrainersdag bericht. We zoeken dan gezamenlijk naar een alternatieve workshop. 

Indien de workshopleider onverwacht is verhinderd (bijvoorbeeld bij ziekte/ongeluk), doet KWBN zijn 

uiterste best om alle deelnemers tijdig te informeren. Bij verhindering van een workshopleider gaan 

we op zoek naar een goed alternatief.  

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de Wandeltrainersdag geschiedt geheel voor eigen risico. EHBO is die dag aanwezig.  

KWBN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële 

schade, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband 

houden met de Wandeltrainersdag zoals die door KWBN wordt aangeboden. 

 

Privacy 

Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of 

zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende 

doeleinden. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie van de dag en nimmer aan 

derden verstrekt. Het bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens bepaalde is hierop 

verder van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding 

worden gevorderd. 
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Bij inschrijving ontvangt u standaard de nieuwsbrief van wandel.nl. Indien u deze mailing niet op prijs 

stelt, kunt u zich via de ontvangen nieuwsbrief afmelden. 

 

Persoonsgebonden 

De inschrijving voor de Wandeltrainersdag is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. 

 

Licentiepunten 

Deelnemers met een geldige trainerslicentie ontvangen, ongeacht het niveau, 4 punten op niveau 3. 

De punten worden automatisch toegekend op basis van aanwezigheid op de dag. 

 

Afgelasting 

KWBN behoudt zich het recht voor de Wandeltrainersdag te wijzigen of geheel of gedeeltelijk af te 

gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in 

redelijkheid niet anders van KWBN kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave 

van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. 

 

Eigendom 

De Wandeltrainersdag is eigendom van KWBN. 
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