
Deelname- en annuleringsvoorwaarden Treasurybeurs 2023 
 
Aanmelden en betalen 

 
1. De deadline voor het inschrijven voor een 24-uursarrangement is 1 maart 2023. 
2. De deadline voor het inschrijven voor een dagarrangement is 10 maart 2023. 
3. Na ontvangst van het registratieformulier wordt een factuur verzonden voor de 

arrangementskosten. De betalingstermijn is maximaal 21 dagen. De betaling moet altijd vóór 
15 maart 2023 zijn ontvangen. Dit impliceert dat de betalingstermijn korter wordt als de 
inschrijving minder dan 21 dagen voor 15 maart 2023 wordt ontvangen. 

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt DACT zich het recht voor de inschrijving te 
annuleren en het geboekte arrangement aan een andere deelnemer toe te wijzen. 

5. De registratie is pas definitief als de betaling voor het arrangement is ontvangen. 
6. DACT-leden kunnen kosteloos aan het dagarrangement of het 24-uursarrangement 

deelnemen. 
 
Annuleren niet-leden 

1. Annulering van een 24-uursarrangement kan tot en met 20 februari 2023 uitsluitend per e- 
mail (treasuryfairrteam@dact.nl). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van 
het geboekte arrangement verschuldigd. 

2. Annulering van een dagarrangement kan tot en met 10 maart 2023 uitsluitend per e-mail 
(treasuryfairteam@@dact.nl). Na deze datum blijft de volledige deelnemersbijdrage van het 
geboekte arrangement verschuldigd. 

3. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden met een 
betalingstermijn van 21 dagen. Indien de betaling niet op tijd is voldaan, wordt bij de 
aanmaning een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht. 

4. Indien DACT gedwongen is de Treasury Beurs te annuleren zullen de deelnemersbijdragen 
worden gerestitueerd. 

 
Annuleren DACT-leden 

1. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 1 maart 2023 
uitsluitend per e-mail (treasuryfairteam@@dact.nl) annuleren. Bij annulering na deze 
datum wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht. 

2. DACT-leden die een dagarrangement hebben geboekt, kunnen tot en met 20 maart 2023 
uitsluitend per e-mail (treasuryfairteam@@dact.nl) annuleren. Bij annulering na deze 
datum wordt € 50 excl. btw in rekening gebracht 

3. DACT-leden die zonder bericht van verhindering niet gebruikmaken van de geboekte 
hotelkamer (no shows), wordt € 135 excl. btw in rekening gebracht. 

4. DACT-leden die een 24-uursarrangement hebben geboekt maar op vrijdag 30 maart 2023 
niet aanwezig zijn (no show) of voor 12.00 uur uitchecken betalen € 100. 

5. Voor de bovengenoemde verschuldigde bedragen wordt een factuur gezonden met een 
betalingstermijn van 21 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt bij de aanmaning 
een bedrag van € 25 administratiekosten in rekening gebracht. 

6. DACT kent slechts natuurlijke personen als lid van de vereniging. Dit betekent dat elk DACT- 
lid persoonlijk verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten binnen de betalingstermijn. 



7. Indien DACT besluit de Treasury Beurs te annuleren zullen de deelnemersbijdragen worden 
gerestitueerd. 

 
 
Terms and Conditions Treasury Fair 2023 

Registration deadline 

The registration deadline for a 24-hour package is 1 March 2023. 
The registration deadline for a day-package is 10 March 2023. 

 
Payment terms (participation is free for DACT members) 

 
1. On receipt of the registration form, an invoice payable within 14 weeks after date of invoice will be 
submitted for the package costs. Payments must always be received by 15 March 2023. This implies 
that the payment period shortens if the registration is received less than 21 days before 15 March 
2023. 
2. If payment is not received in full by the payment deadline, DACT reserves the right to cancel the 
registration and to sell the reserved package to another participant. 
3. Registration is not guaranteed unless payment for the package has been received. 

 
Cancellation terms non-members 

 
1. Cancellation of a 24-hour package may be made up to 20 February, 2023 by email only 
(treasuryfairteam@@dact.nl). After this date, the full participant costs of the reserved package 
remains payable. 
2. Cancellation of a day-package may be made up to 10 March 2023 by email only 
(treasuryfairteam@@dact.nl). After this date, the full participant cost of the reserved package 
remains payable. 
3. An invoice payable within 21 days will be submitted for the above-mentioned cost. If payment is 
not received within the specified payment term, an administration charge of €25 will be raised when 
issuing the reminder. 
4. If DACT will cancel the Fair no cancellation fees will be charged. 

 
Cancellation terms - DACT members 

 
1. DACT members who have booked a 24-hour package may cancel up to 1 March, 2023 by email 
only (treasuryfairteam@@dact.nl). Cancellation after this date will incur a charge of €135.00 excl. 
VAT. 
2. DACT members who have booked a day-package may cancel up to 20 March 2023 by email only 
(erikalicht@dact.nl). Cancellation after this date will incur a charge of €50.00 excl. VAT. 
3. DACT members not using their hotel room reservation without prior notification (no shows) will 
incur a charge of €135.00 excl. VAT. 
4. DACT members who have booked a 24-hour package but who do no show up on Friday 30 
March, 2023 or check out before 12.00 am will occur a charge of €100.00 excl. VAT. 
5. An invoice payable within 21 days will be submitted for the above-mentioned charges. If payment 
is not received within the specified payment term, an administration charge of €25 will be raised 
when issuing the reminder. 
6. DACT recognises natural persons only as members of the Association. This means that the DACT 
member is personally responsible for payment of the costs within the specified payment term. 
7. If DACT will cancel the Fair no cancellation fees will be charged. 
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