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I N L E I D I N G

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met

uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van

worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te

hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
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ARTIKEL 2. FACTURATIE EN BETALING

Ieder protest tegen een factuur dient Oogverbindend te bereiken binnen de

7 werkdagen na de verzending van de factuur en per aangetekend schrijven.

Bij ontbreken daarvan zal de factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd

worden. Eventuele klachten betreffende prestaties kunnen niet als

voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of

uit te stellen.

Bij niet-betaling op de vervaltermijn, stuurt Oogverbindend u of de door u

aangeduide betalende derde een herinnering. Vanaf de tweede herinnering

is de klant herinneringskosten ten bedrage van 12,10€ incl. BTW

verschuldigd. Bovendien worden de facturen die niet tijdig worden betaald,

verhoogd met conventionele nalatigheidsinteresten aan 10% op jaarbasis,

berekend vanaf de vervaldag tot de volledige betaling, alsook met een

schadebeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van

100,00 euro incl. BTW, onverminderd het recht van Oogverbindend om een

hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden

schade.

ARTIKEL 1. COACHING TRAJECTEN, WORKSHOPS, LEZINGEN

Coaching  sessies of trajecten, workshops, lezingen, ... kunnen via de website

www.oogverbindend.be,  via mail ilke@oogverbindend.be of telefonisch via

0479/909.973 vastgelegd worden.

Oogverbindend behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van

annulatievergoeding, bij (onvoorziene) omstandigheden een coaching,

workshop of lezing te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. U

wordt hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

https://www.oogverbindend.be/
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Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro exclusief BTW. Alle taksen, rechten en

kosten vallen ten laste van de koper. 

Prijzen welke door Oogverbindend in het kader van offertes worden

meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven

dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een

geldigheidsduur van 30 dagen.

Inzake coaching sessies of trajecten, vindt de facturatie en betaling plaats

voordat een traject start.

Als zelfstandig ondernemer kan u de coaching sessie(s) of trajecten inzake

therapie volledig inbrengen en de BTW terugvorderen.

Facturatie gebeurt vanuit de firma The Planners - Ilke Verherstraeten

Projects Comm.v.

Op alle overeenkomsten gesloten met Oogverbindend is het Belgisch recht

van toepassing. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig verklaard

zou worden, wordt zij vervangen met een voorwaarde in dezelfde geest. Bij

eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

ARTIKEL 3. ANNULATIE 

Wenst u een coaching sessie te annuleren of te wijzigen? Geen enkel probleem.

Ik vraag u dan vriendelijk om mij hiervan tenminste 24 uur op voorhand te

verwittigen. Lukt dit niet, dan ben ik genoodzaakt de sessie aan te rekenen als

volbracht. 

Bij annulatie van een lezing of workshop bedraagt de annulatiekost minimaal 

€ 100. Bij een annulatie op minder dan 5 werkdagen voor de start van de

opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. De lezing of workshop

verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 5

werkdagen voor de start van de lezing of workshop gebeurt.

Een annulatie of wijziging wordt enkel telefonisch of via mail aanvaard. 

ARTIKEL 4. PRIVACY

Persoonsgebonden gegevens zullen opgenomen worden in een bestand van

Oogverbindend voor administratieve en commerciële doeleinden. In navolging

van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, heeft u recht op inzage en verbetering van de gegevens die

betrekking hebben op u. Lees meer in mijn  Privacyverklaring.


