
            
 
 
Algemene Leveringsvoorwaarden rond de organisatie en uitvoering van 
handelsmissies naar het Buitenland. 
 
 1. De deelnemende onderneming moet ingeschreven staan in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
2. Het aanmeldingsformulier dient volledig te zijn ingevuld. De aanmelding is 
geaccepteerd, nadat de inschrijver van WTCL een bevestiging hierover heeft 
ontvangen. 
3. WTCL behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal 
deelnemers te stellen. 
4. WTCL behoudt zich het recht voor inschrijvers die zich na de 
vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren. 
5. WTCL behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.  
Zij kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van WTCL gegronde 
redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de 
doelstellingen van de onderneming of instelling, het karakter van de missie en 
een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld. 
6. Internationale vliegtickets, individueel transport, eventuele individuele tolken 
etc. komen voor rekening van de inschrijver 
7. Annulering door de inschrijver is zonder kosten mogelijk tot 14 dagen voor de 
vertrekdatum van de missie. Bij annulering bij minder dan 14 dagen brengt WTCL 
de deelnemersbijdrage in rekening.  
8. De inschrijver dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur deze te 
voldoen. Het totale factuurbedrag moet voldaan zijn 14 dagen voor vertrek. 
De tijdens de reis voorgeschoten bedragen worden na afloop van de 
handelsmissie in rekening gebracht. 
9. WTCL behoudt zich het recht voor om een missie te annuleren in geval 
hiervoor naar het oordeel van WTCL gegronde redenen bestaan. Redenen 
kunnen zijn het niet behalen van het minimumaantal deelnemers, de politieke 
situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht. In dat geval krijgt 
u de reeds betaalde bijdrage retour binnen 10 dagen. 
10. De inschrijver verplicht zich mee te werken aan de evaluatie van de missie, 
door middel van het invullen van het evaluatieformulier dat door WTCL na afloop 
van de missie wordt toegestuurd. 
11. De inschrijver heeft kennisgenomen van de MVO-richtlijnen en wil hiernaar 
handelen. Hierbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor risicoanalyse ten 
aanzien van mensenrechten. Meer informatie over MVO vindt u in de OESO-
richtlijnen. 


