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Algemene voorwaarden informatiemarkt 
 

Dag van de Jeugdprofessional 2020 
 
 
 
 

• Er is een beperkt aantal stands en domes beschikbaar; op = op. 

• De standhouder bouwt de stand/dome op tussen de aangegeven opbouwtijden (7.00 en 8.00 
uur) en zorgt ervoor dat de stand klaar staat voordat de bezoekers de informatiemarkt 
bezoeken op de verschillende bezoektijden. 

• De standhouder is de hele dag aanwezig voor de bezoekers; vanaf de opening tot en met de 
afsluitende borrel. Het verlaten van de stand en daarbij de informatiemarkt vóór 17.00 uur is 
niet mogelijk. 

• Lossen tussen 7.00 en 8.00 uur is mogelijk op de Mineurslaan. Daarna kunt u de auto 
parkeren op P1 t/m 4, bij het inchecken aan de balie van de informatiemarkt ontvangt u één 
uitrijkaart.  

• De uitrijkaart kan níet worden gebruikt voor parkeergarage Croeselaan. Parkeren in 
parkeergarage Croeselaan wordt niet vergoed.  

• Er is geen mogelijkheid als standhouder om deel te nemen aan het dagprogramma. Hierover 
is geen correspondentie mogelijk. 

• Het bedrijfslogo dient uiterlijk 09 juni 2020 en kant-en-klaar te zijn aangeleverd via 
congres@dvdj.nl. Er kunnen geen bedrijfslogo’s aangeleverd worden die nog bewerkt 
moeten worden of die niet het juiste formaat hebben. Het formaat: minimaal 150 KB en 300 
dpi; .ai/.ps/.jpeg.  

• Gegevens zoals achtergrondinformatie, dieetwensen (specifiek: gluten, noten/pinda’s, zuivel) 
dienen vóór 24 augustus 2020 te zijn doorgegeven. Gegevens aangeleverd vanaf 24 augustus 
2020 wordt niet verwerkt.  

• De contactpersoon zoals vermeld op het aanmeldformulier is het enige aanspreekpunt. 

• De contactpersoon van de stand draagt zorg voor de bemanning van de stand/dome. Er 
kunnen over de hele dag maximaal twee personen aanwezig zijn. Wisseling in bemanning is 
niet mogelijk. 

• Alle namen van de personen die de stand/dome bemannen dienen vóór 24 augustus 2020 te 
zijn doorgegeven via congres@dvdj.nl. Zijn de namen niet (tijdig) of niet op de juiste wijze 
doorgegeven, dan kunnen wij geen garantie bieden dat toegang zondermeer verleend kan 
worden. 

• Op de dag van het congres kunnen er géén stands/domes worden verhuurd of aanpassingen 
worden gedaan aan de stand/dome. 

• Tot 01 september 2020 kunnen er verzoeken per mail (congres@dvdj.nl) ingestuurd worden 
waarna er wordt gekeken of de verzoeken ingewilligd kunnen worden. Ingestuurde 
verzoeken vanaf 01 september 2020 worden niet verwerkt.  

• Indien er extra meubilair en/of audiovisuele middelen gewenst zijn of als er andere 
verzoeken zijn, dan gaat dit altijd in overleg (congres@dvdj.nl) en voor een meerprijs. 
Terugkoppeling volgt waarbij aangegeven wordt of het verzoek ingewilligd kan worden. 
Verzoeken aangevraagd vóór 01 september 2020 worden in behandeling genomen. 
Verzoeken aangevraagd vanaf 01 september 2020 worden niet verwerkt.  
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• Annuleren kan kosteloos tot 2 weken ná ondertekening/ontvangst van het 
aanmeldformulier. Na 2 weken van ondertekening is er geen restitutie mogelijk ongeacht de 
omstandigheden.  

• In het geval dat de aanmelding ná 17 augustus 2020 plaatsvindt is er geen restitutie of 
annulering mogelijk, ongeacht de 2 weken termijn zoals hierboven vermeld. 

• De bezoektijden van de informatiemarkt kunnen iets wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. 

• Tijdens de Dag van de Jeugdprofessional 2020 loopt er een fotograaf rond. De geschoten 
beelden kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden over deze dag door SKJ, 
BPSW, NIP en NVO. Heeft u er bezwaar tegen om herkenbaar in beeld te komen, mail dan 
vóór 01 september 2020 naar congres@skjeugd.nl.  

• Door het aanmeldformulier in te sturen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en 
gemaakte afspraken. 

• Kijk regelmatig op dagvandejeugdprofessional.nl voor de meest actuele informatie. 
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