
 

 

 
 
 
Algemene deelnamevoorwaarden aan door TRANSFER Latin Business Consultancy 

georganiseerde internationale activiteiten: 

 

Voor deelname aan een CPA activiteit, die in opdracht van NL EVD Internationaal wordt uitgevoerd, 

hanteert TRANSFER de volgende procedure: 

 

1. De onderneming of instelling moet ingeschreven staan in het handelsregister van de 

bevoegde Kamer van Koophandel. 

2. De aanmelding is geregistreerd nadat de onderneming of instelling van NL EVD 

Internationaal een bevestiging heeft ontvangen. 

3. TRANSFER krijgt automatisch een kopie van het aanmeldingsformulier toegezonden, 

uitsluitend TRANSFER verstrekt nadere informatie over het project. 

4. TRANSFER behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. 

5. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemer. 

6. Deelnemer neemt deel aan de activiteit en gaat akkoord met een eigen bijdrage in de 

organisatiekosten van €500 euro en de deelnemersvoorwaarden van de uitvoerder. Inning 

van de deelnemersbijdrage gebeurt door de uitvoerder. 

 

 

Algemene deelname voorwaarden TRANSFER voor CPA Activiteiten. 

 

a. TRANSFER behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de vermelde deadline 

aanmelden te weigeren. 

b. TRANSFER behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren of te annuleren, na 

instemming van de opdrachtgever, NL EVD Internationaal, 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.  

c. Kosteloze annulering van de deelnemer is mogelijk tot de start van de intakeprocedure van 

de uitgaande missie.  

d. Na de intakeprocedure wordt door TRANSFER capaciteit en middelen geïnvesteerd om tot een 

kwalitatief goede uitvoering van de missie te komen. Bij annulering door deelnemer tot 

uiterlijk 12 weken vóór de uitgaande missie wordt 50% van de eigen bijdrage in rekening 

gebracht. Bij annulering na 12 weken vóór de activiteit wordt 100% van de eigen bijdrage 

in rekening gebracht. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering is bepalend. 

Bij annulering wordt de ter beschikking staande marktinformatie c.q. een overzicht van de 

op dat moment geselecteerde informatie aan het bedrijf beschikbaar gesteld.  

e. Aanmelding is bindend, tenzij in de voorbereidingsfase blijkt, dat er naar het oordeel van 

TRANSFER onvoldoende belangstelling is c.q. interessante gesprekspartners voor het 

betrokken bedrijf zijn. In dit geval wordt de deelnemer hierover geïnformeerd en wordt de 

deelname kosteloos geannuleerd. 

f. Aanmelding voor een uitgaande missie verplicht zowel TRANSFER als de deelnemer tot 

actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van een kwalitatief goed programma. Dit 

betekent dat deelnemers waar nodig en tijdig zorg dragen voor adequate beantwoording 

van vragen en het aanleveren van (promotie) materialen. TRANSFER behoudt zich het recht 

voor deelnemers die ondanks herhaaldelijk verzoek onvoldoende participeren in het 

voorbereidingstraject van de onderhavige activiteit, uit te sluiten van verdere deelname. 

Reeds gemaakte kosten kunnen in dat geval onverminderd op de deelnemer worden 

verhaald. Tevens vervalt daarmee elke denkbare aanspraak van de gewezen deelnemer.  

g. TRANSFER behoudt zich het recht voor om een project te annuleren, indien hiertoe naar zijn 

oordeel gegronde redenen bestaan, zoals het niet behalen van het minimaal aantal 

deelnemers of zoals in het geval van rampen, oorlog of andere vormen van overmacht. 

h. De deelnemers zijn verplicht de deelnemersbijdrage voor de kosten die gepaard gaan met 

de organisatie van de handelsreis binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen 

op Rabobank rekening nummer: 1057.72.100, te Rotterdam. 

 


