Bijlage B: Algemene voorwaarden van FME-CWM voor deelname aan door de
afdeling Internationaal Ondernemen georganiseerde activiteiten
Uitgaande Missies:
“Kosteloze annulering van de deelnemer is mogelijk tot de start van de intakeprocedure van de uitgaande missie. Na
deze intakeprocedure wordt door FME capaciteit en middelen geïnvesteerd om tot een kwalitatief goede uitvoering
van de uitgaande missie te komen. Bij annulering tot uiterlijk 12 weken vóór de uitgaande missie wordt 50% van het
factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering na 12 weken vóór de activiteit wordt 100% van het factuurbedrag
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 ter beschikking gesteld. Bij verhindering is plaatsvervanging door iemand van hetzelfde bedrijf mogelijk”.

“Gedurende de organisatie van de uitgaande missie worden onder meer kosten gemaakt voor consultants die voor
deelnemers het individuele programma samenstellen. Bij annulering van deelname binnen 2 weken voordat de missie
plaatsvindt kunnen deze kosten, indien hoger dan de individuele deelnemersbijdrage, door FME op de deelnemer
worden verhaald. Bovendien kan annulering binnen deze tijdsspanne leiden tot immateriële schade bij uitvoering van
de reis (bijvoorbeeld gezichtsverlies bij ontvangende partijen in het buitenland, kwaliteitsverlies van de Nederlandse
delegatie en negatieve sentimenten t.a.v. FME en/of haar opdrachtgevers. FME behoudt zich daarom ter compensatie
het recht voor een vast bedrag ter waarde van € 2.500,00 –in meerdering op de deelnemersbijdrage- in rekening te
brengen”.

“Aanmelding is bindend, tenzij in de voorbereidingsfase blijkt, dat er naar het oordeel van de Vereniging FME-CWM
onvoldoende belangstelling is c.q. interessante gesprekspartners voor het betrokken bedrijf zijn. Bij onvoldoende
belangstelling behoudt de Vereniging FME-CWM het recht de uitgaande missie te annuleren zonder zich tot enige
schadevergoeding te verplichten.”

Deelnemersvoorwaarden:
Aanmelding voor een uitgaande missie verplicht zowel FME 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. FME behoudt zich het recht
voor deelnemers die ondanks herhaaldelijk verzoek onvoldoende actief 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.

