
1. Deelname Gala 

a. Met deelname aan Gala verklaar je de voorwaarden te hebben gelezen en deze te 

hebben geaccepteerd. 

b. Deelname aan Gala geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. 

2. Betaling deelnamegeld Gala Early bird ticket 

a. Je deelname aan Gala is pas definitief wanneer je 10,- voor leden ZONDER DINER of 

39,50 voor leden MET DINER, of 12,50 voor niet-leden ZONDER DINER of 42 voor 

niet-leden MET DINER overmaakt op NL15INGB0007747140 t.n.v. Studievereniging 

Comenius, vermeld hierbij je naam, studentnummer, gala, lid (ja/nee) en diner 

(met/zonder). 

b. Je hebt UITERLIJK tot 30 januari 2020, 23:59 de tijd om het deelnamegeld te betalen 

voor Gala.  

c. Ben je te laat met het betalen van het deelnamegeld, kunnen we je deelname aan 

Gala niet garanderen. 

3. Afmelden Gala Early bird ticket 

a. Afmelding na inschrijving vóór betaling deelnamegeld Gala: 

i. Na inschrijving Gala heb je tot UITERLIJK 30 januari 2020, 23:59 de tijd om je 

kosteloos af te melden. 

ii. Afmelden voor Gala gebeurt schriftelijk via fecocomenius@gmail.com.  

iii. Bij afmelden na 30 januari 2020, 23:59 zijn we genoodzaakt het 

deelnamegeld in rekening te brengen. 

b. Afmelding na betaling deelnamegeld Gala: 

i. Na betaling Gala heb je tot UITERLIJK 30 januari 2020, 23:59 de tijd om je 

schriftelijk via fecocomenius@gmail.com  af te melden voor Gala. Je krijgt 

dan je geld teruggestort op je rekening. 

ii. Meld je je na 30 januari 2020, 23:59 af is restitutie NIET meer mogelijk 

4. Betaling deelnamegeld Gala Regular ticket 

a. Je deelname aan Gala is pas definitief wanneer je 12,50 voor leden ZONDER DINER of 

42 voor leden MET DINER, of 15 voor niet-leden ZONDER DINER of 44,50 voor niet-

leden MET DINER overmaakt op NL15INGB0007747140 t.n.v. Studievereniging 

Comenius, vermeld hierbij je naam, studentnummer, gala, lid (ja/nee) en diner 

(met/zonder). 

b. Je hebt UITERLIJK tot 16 februari 2020, 23:59 de tijd om het deelnamegeld te betalen 

voor Gala.  

c. Ben je te laat met het betalen van het deelnamegeld, kunnen we je deelname aan 

Gala niet garanderen. 

5. Afmelden Gala Regular ticket  

a. Afmelding na inschrijving vóór betaling deelnamegeld Gala: 

i. Na inschrijving Gala heb je tot UITERLIJK 16 februari 2020, 23:59 de tijd om je 

kosteloos af te melden. 

ii. Afmelden voor Gala gebeurt schriftelijk via fecocomenius@gmail.com.  

iii. Bij afmelden na 16 februari 2020, 23:59 zijn we genoodzaakt het 

deelnamegeld in rekening te brengen. 

b. Afmelding na betaling deelnamegeld Gala: 



i. Na betaling Gala heb je tot UITERLIJK 16 februari 2020, 23:59 de tijd om je 

schriftelijk via fecocomenius@gmail.com af te melden voor Gala. Je krijgt 

dan je geld teruggestort op je rekening. 

ii. Meld je je na 16 februari 2020, 23:59 af is restitutie NIET meer mogelijk 

6. Betaling deelnamegeld Gala Late bird ticket 

a. Je deelname aan Gala is pas definitief wanneer je 15,- voor leden ZONDER DINER of 

44,50 voor leden MET DINER, of 15 voor niet-leden ZONDER DINER of 44,50 voor 

niet-leden MET DINER overmaakt op NL15INGB0007747140 t.n.v. Studievereniging 

Comenius, vermeld hierbij je naam, studentnummer, gala, lid (ja/nee) en diner 

(met/zonder). 

b. Je hebt UITERLIJK tot 19 februari 2020, 18:00 de tijd om het deelnamegeld te betalen 

voor Gala.  

c. Ben je te laat met het betalen van het deelnamegeld, kunnen we je deelname aan 

Gala niet garanderen. 

7. Afmelden Gala Late bird ticket 

a. Afmelding na inschrijving vóór betaling deelnamegeld Gala: 

i. Na inschrijving Gala heb je tot UITERLIJK 19 februari 2020, 18:00 de tijd om je 

kosteloos af te melden. 

ii. Afmelden voor Gala gebeurt schriftelijk via fecocomenius@gmail.com.  

iii. Bij afmelden na 19 februari 2020, 18:00 zijn we genoodzaakt het 

deelnamegeld in rekening te brengen. 

b. Afmelding na betaling deelnamegeld Gala: 

i. Na betaling Gala heb je tot UITERLIJK 19 februari 2020, 18:00 de tijd om je 

schriftelijk via fecocomenius@gmail.com  af te melden voor Gala. Je krijgt 

dan je geld teruggestort op je rekening. 

ii. Meld je je na 19 februari 2020, 18:00 af is restitutie NIET meer mogelijk 

 

 


