Factuurvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn aan de hand van Katrien Smeyers, Karel Seclefstraat 2 te 2180
Ekeren met als ondernemingsnummer 0534424666, handel drijvend onder de
benamingen Katrien Smeyers Storyteller en Ritual Coach Academy,
website www.katriensmeyers.be en www.ritualcoachacademy.com
1.

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren zijn de
onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Katrien Smeyers
(hierna ‘KS’) zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaand met een afwijkende
regeling akkoord heeft verklaard.

2.

Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor KS
niet verbindend, tenzij KS zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord
verklaard heeft.

3.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en
onherroepelijke wijze de overeenkomt met KS tot stand. Deze geeft ook aanleiding
tot onmiddellijke facturatie.

4.

In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende
vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd: 25% van
de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4
weken voor de datum van het seminarie; 100% van de standaardprijs exclusief
toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum
van het seminarie.
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle
reeds door KS ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
Alle eventueel ontvangen materialen (startpakket met content oa.) dienen in geval
van annulatie op eenvoudig verzoek van KS in perfecte staat terug op haar
maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen.
Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195,00 euro.

5.

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn
niet bindend voor KS tenzij anders bedongen in de bijzondere
verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen

leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval
recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
6.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten
vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per email aan KS.

7.

De inschrijver kan tweemaal en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname
aan een atelier verplaatsen naar een andere datum. Een administratieve vergoeding
van 75,00 euro per verplaatsing zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door
KS gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht.

8.

Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van
de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

9.

Alle facturen van KS zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de
factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per
jaar op het factuurbedrag.
Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het
factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250 euro en onverminderd
het recht van KS haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten
van aanmaning en gerechtskosten.

10. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met
het feit dat op de ateliers en activiteiten beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen
worden gemaakt, dewelke door KS kunnen aangewend worden voor commerciële
doeleinden en verspreid worden via de website van KS. In geval geïndividualiseerde
beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze
beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding
ervan voor commerciële doeleinden. Het geven van interviews door de inschrijver
omtrent zijn ervaringen met het seminarie zal steeds worden beschouwd als
impliciete instemming met de aanwending van de beelden voor voornoemde
commerciële doeleinden.
11. De opdracht van KS wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken
van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

