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a. De deelnemende onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996 
ingeschreven staan in het Handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel. 
 
b. De Koninklijke Metaalunie behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde 
deadline aanmelden te weigeren. 
 
c. De Koninklijke Metaalunie behoudt zich het recht voor om, na instemming van de 
opdrachtgever, de EVD, aanmeldingen te weigeren of te annuleren, indien hiertoe naar zijn 
oordeel gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de 
doelstellingen van de onderneming of instelling en het karakter van het project. 
 
d. Annulering van de deelnemers is zonder kosten mogelijk tot de aangegeven deadline voor 
aanmelding. 
 
e. Bij annulering door de deelnemer na de aangegeven deadline voor aanmelding kunnen 
reeds gemaakte kosten die gepaard gaan met de organisatie van het project verhaald 
worden op deze deelnemer. 
 
f. Indien in individuele gevallen de uitvoerder tot de conclusie komt dat matchmaking in het te 
bezoeken land geen kans van slagen heeft doordat er onvoldoende gesprekspartners 
kunnen worden geïdentificeerd, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd en wordt de 
deelnemersbijdrage gerestitueerd. Reeds gemaakte kosten voor reis- en verblijf zijn voor 
rekening van de deelnemer. 
 
g. De Koninklijke Metaalunie behoudt zich het recht voor om een project te annuleren, indien 
hiertoe naar haar oordeel gegronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het 
minimum aantal deelnemers of in het geval van overmacht. Hieronder worden in ieder geval 
begrepen (natuur)rampen, oorlog en volksopstanden, brand, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 
 
h. De deelnemer is verplicht de deelnemersbijdrage van € 950,- (excl. btw) voor de 
organisatie binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. 
 
i. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de handelsmissie. De EVD en de Koninklijke 
Metaalunie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voor de deelnemers 
ontstaat vóór, tijdens of na deelname aan de handelsoriëntatiereis, tenzij de EVD of de 
Koninklijke Metaalunie opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake het ontstaan van 
de schade. 
 
j. Individuele kosten - zoals reis- en verblijfkosten, kosten van individueel transport, 
eventuele individuele tolken - komen voor rekening van de deelnemer. 
 
k. De deelnemer dient mee te werken aan de evaluatie van de handelsoriëntatiereis, door 
middel van het zo volledig mogelijk invullen van een evaluatieformulier. Dit mede ten 
behoeve van de rapportage aan de opdrachtgever, de EVD.  


