Algemene Voorwaarden Week van de Mondhygiënist | 14 – 20 maart 2022
De Week van de Mondhygiënist (WvdM) wordt georganiseerd door NVM-mondhygiënisten, Postbus
1166, 3430 BD Nieuwegein, weekvandemondhygienist@mondhygienisten.nl. De open week is een
terugkerend evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Het Nederlandse publiek kan een kijkje
nemen in de praktijk en krijgt voorlichting en mondzorgadvies op locatie.

Door deel te nemen ga je akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
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De open week vindt plaats van 14 tot en met 20 maart 2022. De praktijk bepaalt zelf welke
dagen en tijdstippen daadwerkelijk worden aangehouden voor voorlichting. Op afspraak
werken is ook mogelijk.
Alleen een praktijk waar een mondhygiënist werkt, die is aangesloten bij NVMmondhygiënisten kan deelnemen aan de actie. Indien een praktijk geen NVM-lid heeft, maar
wel wil deelnemen, neem dan contact op via weekvandemondhygienist@mondhygienisten.nl
Deelname is mogelijk via de button ‘Aanmelden mondhygiënist’ op de actiewebsite
weekvandemondhygienist.nl. Na inschrijving ontvangt het NVM-lid een bevestiging op het
doorgegeven e-mailadres met daarbij de toegangscode voor de online toolkit.
NVM-mondhygiënisten zet voor landelijke bekendheid een mediacampagne in.
In het geval de deelnemer geen promotiepakket per post wenst te ontvangen, kan dit
worden uitgevinkt op het inschrijfformulier.
Zonder bevestiging van inschrijving is je inschrijving niet geldig.
Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij/zij toestemming heeft van de
praktijkeigenaar van de praktijk om in te schrijven.
De deelnemer geeft toestemming voor vermelding van zijn of haar praktijkgegevens op
actiewebsite www.weekvandemondhygienist.nl. De gegevens zullen niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
De deelnemende praktijk voorziet de bezoekers in de open week van voorlichting of vraagt
online of op locatie aandacht voor het vak mondhygiënist. De invulling van de week is naar
eigen inzicht van de deelnemer.
NVM-mondhygiënisten is niet aansprakelijk voor mogelijke schade in de praktijk als gevolg
van deelname aan de Week van de Mondhygiënist.

Indien zich omstandigheden voordoen waarin niet kon worden voorzien, dan wel sprake is
van vanuit overheidswege opgelegde maatregelen in het kader van bijzondere
omstandigheden zoals bijvoorbeeld het Coronavirus, is (het bestuur) van NVMmondhygiënisten gerechtigd te besluiten om de gehele of gedeeltelijke acties van de Week
van de Mondhygienist te annuleren, verplaatsen of anders uit te voeren. Uiteraard in overleg
met betrokken partijen.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de hiervoor genoemde voorwaarden.
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