
 

Boetereglement Juridische Bedrijvendag Nijmegen 

Hieronder treft u het boetereglement van de Juridische 

Bedrijvendag Nijmegen aan. Bij aanmelding voor de activiteiten 

waarop dit reglement van toepassing is, gaat iedere deelnemer 

akkoord met de gelding van dit reglement. 

1. Definities 

1.1. Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan een van de activiteiten die door de Juridische 

Bedrijvendag worden georganiseerd. 

1.2. ‘Zwarte’ lijst: een lijst van deelnemers die de boete niet hebben betaald en daarmee zijn 

uitgesloten van de Juridische Bedrijvendag Nijmegen en andere activiteiten van de JFV 

Nijmegen. 

2. Boete 

2.1. In het geval dat de deelnemer zich na woensdag 3 november om 12:00 voor de Juridische 

Bedrijvendag Nijmegen afmeldt en hier geen gegronde reden in de zin van artikel 3 heeft, zal 

de deelnemer aan een activiteit van de vereniging een onmiddellijk opeisbare boete betalen 

van €20,-. 

2.2. De boete wordt tevens opgelegd indien iemand de bus mist zonder voorafgaande 

mededeling, een onderdeel van de dag mist of onderling ruilt met een andere deelnemer. 

2.3. Indien de deelnemer een deelnemersbijdrage heeft betaald zal deze niet worden 

terugbetaald wanneer artikel 2.1 van toepassing is. 

3. Uitzondering 

3.1. De Juridische Bedrijvendagcommissie zal bepalen of de deelnemer een gegronde reden heeft 

en kan de boete laten vervallen indien zij van mening zijn dat het een legitieme reden is. 

3.2. De Juridische Bedrijvendagcommissie kan ten alle tijden van de boete afzien mochten zij hier 

aanleiding toe hebben. 

4. Gevolgen 

4.1. Indien de deelnemer het bedrag nog niet heeft voldaan dan vervallen al diens inschrijvingen 

voor activiteiten georganiseerd door de Juridische Bedrijvendag Nijmegen en de Juridische 

Faculteitsvereniging Nijmegen, en komt diegene op de ‘zwarte’ lijst te staan. De deelnemer is 

daarmee uitgesloten van activiteiten die georganiseerd worden door de Juridische 

Bedrijvendag Nijmegen en Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen totdat hij/zij de boete 

heeft voldaan. 

5. Betaling 

5.1. De deelnemer dient het bedrag van €20,- te voldoen op NL51 ABNA 0478431287 ten name 

van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen. 


