
 
 

Kortingsvoorwaarden Lawyers2meet 

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle kortingsarrangementen van 

Lawyers2meet, verder ‘L2M’ te noemen. 

 

1. Advocaten en andere juristen die - al dan niet verplicht uit hoofde van de regels van hun 

beroepsgroep - jaarlijks aan meerdere intervisiebijeenkomsten willen deelnemen, kunnen 

gebruik maken van een kortingsarrangement.   

2. De geldigheidsduur van een kortingsarrangement is een jaar. Eén kortingsarrangement is 

geldig voor één persoon. Een kortingsarrangement wordt eenmalig afgesloten en wordt niet 

automatisch verlengd. 

3. Een kortingsarrangement geeft tegen betaling van een kortingsprijs het recht op deelname 

aan 2 intervisiebijeenkomsten (8 intervisiepunten) in de periode 1 januari tot 31 december 

van enig jaar. De kortingsprijs wordt op de website van L2M kenbaar gemaakt en kan jaarlijks 

worden aangepast.  

4. Er kan op basis van een kortingsarrangement in enig jaar aan 2 intervisiebijeenkomsten naar 

keuze (dat kan ook een bijeenkomst van een eigen intervisiegroep zijn, die door een 

intervisiecoach van L2M wordt begeleid) worden deelgenomen.  

5. Op elk moment in enig jaar kan per e-mail (info@laywers2meet.nl) kenbaar worden gemaakt 

voor welke intervisiebijeenkomst een deelnemer zich wil inschrijven. Na bevestiging van 

inschrijving is de deelname daaraan pas definitief. 

6. Een kortingsarrangement geeft daarnaast voor onbepaalde tijd toegang tot het besloten L2M 

intervisienetwerk op LinkedIn.  

7. Een kortingsarrangement gaat pas in nadat deze is betaald aan L2M. 

8. In geval een deelnemer zich op grond van een kortingsarrangement heeft opgegeven voor een 

intervisiebijeenkomst, kan deelname daaraan door L2M worden geweigerd op de volgende 

gronden: de bewuste intervisiebijeenkomst is reeds volgetekend; de deelnemer voldoet niet 

aan de intervisievoorwaarden en spelregels voor deelname (b.v. behoort niet tot de 

doelgroep, heeft niet de juiste anciënniteit enz.). 

9. In geval een deelnemer zich op grond van een kortingsarrangement heeft opgegeven voor een 

intervisiebijeenkomst, kan deze inschrijving niet meer (kosteloos) geannuleerd worden. Wel 
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kan men zich onder bepaalde - in het L2M Intervisiereglement nader omschreven 

voorwaarden - laten vervangen door een collega of vakgenoot.  

10. De korting is enkel geldig wanneer de betreffende deelnemer daarvan in de periode 1 januari 

- 31 december van enig jaar gebruik maakt, tenzij de deelnemer daarvan buiten schuld geen 

gebruik heeft kunnen maken, bijvoorbeeld omdat er geen plaats is op de bewuste 

intervisiebijeenkomst of deze intervisiebijeenkomst geen doorgang heeft gevonden. In dat 

geval wordt de kortingsperiode met een jaar verlengd. 

11. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is L2M niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder 

voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van een kortingsarrangement. 

12. Het plegen van fraude en/of vervalsen van kortingsarrangementen is niet toegestaan. Bij 

vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met een kortingsarrangement is L2M 

gerechtigd de korting terug te vragen, de werking van een kortingsarrangement op te 

schorten of een kortingsarrangement geheel in te trekken. 

13. Korting is niet per definitie achteraf te verrekenen op een reeds gedane inschrijving.  

14. Op alle diensten van L2M, dus ook de diensten waarvoor de kortingsregeling geldt, zijn de 

algemene voorwaarden en het L2M Intervisiereglement van L2M van toepassing. Deze zijn 

op de website van L2M te downloaden en uit te printen. 

15. L2M behoudt zich het recht voor om op elk moment een kortingsarrangement in te trekken, 

te wijzigen of te annuleren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


