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Inschrijvings‐ en annuleringsvoorwaarden NVMBR bijeenkomsten 

Aanmelding en inschrijving 
Je kunt je voor diverse bijeenkomsten zoals Symposia, workshops, congressen, webinars en 
andere        nascholingen online inschrijven via de website www.nvmbr.nl/agenda. 

 
Als NVMBR-lid ontvang je korting als je inschrijft voor de bijeenkomst via het ledennet. Log 
eerst in via Mijn NVMBR. Je hoeft dan ook geen gegevens zoals NAW en KP-nummer in te 
vullen indien deze al bij ons bekend zijn. 

 
Om in aanmerking te komen voor het tarief MBB’er in opleiding (studenten MBRT voltijd/duaal 
of inservice opleiding) moet een kopie van de collegekaart MBRT of een bewijs van inschrijving 
van het opleidingsinstituut worden toegestuurd, met vermelding van de naam van de 
bijeenkomst waarvoor wordt aangemeld. Het toesturen van dit bewijs kan per e‐mail:  
bnc@nvmbr.nl. 
 
De inschrijving is pas volledig als per e‐mail een bevestigingsbericht is ontvangen. Zonder 
deze bevestiging is niet gegarandeerd dat de inschrijving in goede orde is ontvangen. Neem 
telefonisch contact op als je geen e-mail hebt ontvangen en je gecontroleerd hebt of de mail 
niet in de SPAM mailbox is terecht gekomen is. 

 
NVMBR‐leden hebben voorrang bij inschrijving tot de vroege aanmelddatum (1 maand  
voorafgaande aan de bijeenkomst), indien de deelnemer zich heeft aangemeld via het ledennet. 
De overige inschrijvingen worden door de NVMBR geregistreerd op volgorde van ontvangst  tot 
het maximum aantal deelnemers voor de betreffende bijeenkomst is bereikt. Je kunt je niet 
meer aanmelden als het maxima aantal is bereikt. 

Facturatie 
Ongeveer twee weken voorafgaand aan de fysieke bijeenkomst ontvang je als deelnemer een 
factuur. Voor digitale bijeenkomsten kan de factuur tot een dag voor het event worden 
verwacht. 
 
In principe wordt de factuur op persoonlijke titel naar de deelnemer gestuurd.  
 
Een organisatie kan een verzoek sturen om de factuur op naam van de organisatie te zetten. 
Dit verzoek moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst gestuurd zijn naar 
bnc@nvmbr.nl met de namen van de deelnemers en de factuurgegevens van de organisatie 
zoals een correct factuuradres en kostenplaats of referentie. Deelnemers dienen zich in 
principe zelf aan te melden voorafgaand aan het verzoek. 
 
Achteraf aanpassen van factuurgegevens is niet mogelijk. 

Afmelding en administratiekosten 
Zodra je online inschrijft ga je akkoord met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Als je 
door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, is de volgende 
regeling van toepassing: 

• Voor fysieke scholing geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 28 dagen 
vóór aanvang van een bijeenkomst. 
 
Voor een online scholing geldt dat kosteloos annuleren mogelijk is tot 14 
dagen vóór aanvang van een bijeenkomst. 
 
Voor leden is afmelden mogelijk in het ledennet via de knop uitschrijven of via 
een mail naar bnc@nvmbr.nl  
 
Voor niet‐leden is annulering uitsluitend mogelijk via e-mail: bnc@nvmbr.nl  
 

• Bij afmelding binnen 28 dagen vóór aanvang van een fysieke bijeenkomst wordt 
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het gehele  bedrag in rekening gebracht. 
Bij afmelding binnen 2 weken vóór aanvang van een online bijeenkomst, zoals 
een webinar, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 
 

• In het geval de deelnemer zelf kan voorzien in bezetting van de opengevallen 
plaats wordt € 30,‐ administratiekosten in rekening gebracht; en wordt indien 
van toepassing het verschil in deelnamekosten (lid/niet‐lid) in rekening gebracht. 

 

Wijziging en administratiekosten 
Bezwaar tegen het gefactureerde bedrag, dient binnen 5 dagen na dagtekening (poststempel) te 
worden gemeld. Het betreft bijvoorbeeld een wijzigingsvoorstel n.a.v. een foutief gekozen 
inschrijvingsprocedure door de deelnemer. De administratiekosten bedragen € 30,-. 

 

Annuleringsregel bijzondere omstandigheden 
Er doen zich soms omstandigheden voor die annulering van een aanmelding noodzakelijk 
maken. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld voor een congres, 
symposium of studiedag vindt alleen plaats als er wegens bijzondere omstandigheden niet 
kan worden deelgenomen. 
Deze regeling voor het annuleren geldt uitsluitend als annulering voorafgaand aan de activiteit is 
gedaan via e‐mail: bnc@nvmbr.nl (met vermelding van de reden van annuleren). 
Bijzondere omstandigheden betreffen: 

• Ziekenhuisopname deelnemer, incl. herstelperiode na behandeling 
• Ziekenhuisopname van een gezinslid 
• Overlijden/sterfgeval (binnen het gezin of van een familielid 1e graads) 
• Begrafenis van familie, directe collega of goede 

vriend. Het verzoek wordt per e-mail bevestigd. 
 

Betalingsvoorwaarden en ‐procedures 
Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur gevoegd waarop het verschuldigde 
bedrag voor deelname aan de bijeenkomst staat vermeld. Het verschuldigde bedrag dient te 
zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. 
Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de betreffende persoon een 
herinneringsfactuur gestuurd. Bij de tweede herinneringsfactuur worden administratiekosten in 
rekening gebracht. 
Het niet betalen van de deelnamekosten wil niet zeggen dat de bijeenkomst 
geannuleerd  wordt. Voor afmelding en administratiekosten zie de desbetreffende 
rubriek. 

 

Aanmelden regioavonden 
NVMBR-leden 
NVMBR-leden melden zich aan via het ledennet om gratis te kunnen deelnemen. Aanmelden 
via het ledennet heeft als voordeel dat met één druk op de ‘knop’ alle gegevens klaar staan! 
Leden waarvan het KP-nummer niet bekend is en die toch aanwezig waren, krijgen mits de 
presentielijst is getekend (plus het lidnummer en KP-nummer vermeld wordt) alsnog de punten 
bijgeschreven. Leden die de presentielijst hebben getekend kunnen een bewijs van deelname 
afhalen bij de organisatie. Dit kan alleen op de avond zelf! 
 
Niet-leden 
Niet-leden kunnen zich via de website voor de betreffende regioavond aanmelden. Er zijn kosten 
aan verbonden om deel te nemen. 

 
Het belang van aanmelden vooraf 
Aanmelden kan alleen vooraf en niet op de regioavond zelf! 
Voor de organisatie is het belangrijk te weten hoeveel deelnemers er op de regioavond aanwezig 
zullen zijn in verband met de grootte van de zaal en vooral ook voor het bespreken van koffie en 
thee. 
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Bijzondere voorwaarden Algemene Vergadering 
Opgeven voor de Algemene Vergadering kan tot een dag voor aanvang van de AV via het 
ledennet. Annuleren is mogelijk tot een dag voor aanvang van de AV. 

 
 

Disclaimer 
De inhoud van de bijeenkomsten is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. De NVMBR en 
de sprekers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van 
bijeenkomsten of toepassing van de in de bijeenkomsten behandelde leerstof. De NVMBR is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een bijeenkomst geannuleerd wordt, ongeacht 
de reden van de annulering. 
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