
	

	
algemene voorwaarden online inschrijving Business Genetix – CON.03.v1.0/N 

1/3 
	

 
 
 

       ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE INSCHRIJVEN BUSINESS GENETIX® 
 
 

Artikel 1. Toepassingsgebied 
 

1. De rechtsverhouding tussen Business Genetix VOF, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Stationsstraat 190 bus 2, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 
0676.569.159 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de 
bestelling (per bon, mail, …), de facturen en eventuele specifieke voorwaarden (hierna 
gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). 
De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen 
en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze 
Overeenkomst zouden voorafgaan. Deze Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of 
andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen 
ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van Business Genetix.  

2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed 
hebben op de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen 
zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge toestemming, de nietige clausule te vervangen 
door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde impact als de nietige clausule.  
 
 

Artikel 2. Voorwerp 
 

1. De prestaties van Business Genetix bestaan uit het organiseren van opleidingen, trainingen, 
seminaries, workshops, coaching, mentoring, leer-oplossingen, begeleidingsprogramma’s en 
andere vormen van onder-steuning, alsook uit bijhorende logistieke en organisatorische 
ondersteuning voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘de 
Programma’s’.  

2. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Programma’s 
standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften werden gecreëerd en Business 
Genetix bijgevolg geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt m.b.t. het vermogen 
van de Programma’s om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. 

3. Commerciële documenten en aanbiedingen van Business Genetix doen geen enkele verbintenis 
in haar hoofde ontstaan. 
 
 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst, prijzen en betaling 
 

1. Elke inschrijving aan een Programma dient door de klant elektronisch te gebeuren.  
2. De Overeenkomst tussen Business Genetix en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of 

elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Business Genetix. Samen met deze 
bevestiging of nadien zendt Business Genetix een factuur. 

3. De prijzen voor Programma’s van Business Genetix zijn – behoudens anders vermeld – inclusief 
documentatie en desgevallend catering, doch exclusief BTW en in voorkomend geval 
verplaatsings- en/of accomodatiekosten. 

4. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet 
betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verhoogd met een rente gelijk aan 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd 
wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het 
openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 25,00. In zoverre de klant in gebreke blijft 
om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Business Genetix te voldoen, kan 
Business Genetix alle deelnames door de klant aan Opleidingen opschorten tot wanneer alle 
openstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoeding 
en verwijlintresten. 
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5. Business Genetix heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met 
eventuele vorderingen van de klant t.o.v. Business Genetix. 

  
 
Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst door Business Genetix  
 

1. Business Genetix zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Programma’s te 
laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden kan Business Genetix 
de Programma’s annuleren, de inhoud, datum of locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant 
zijn Programma annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van dit 
geannuleerd of gewijzigd Programma. In geval van annulering omwille van hoger vermelde 
situaties worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder intrest 
of andere vergoeding.  

2. Business Genetix heeft het recht om de trainer/coach/spreker te wijzigen, indien zij meent dat dit 
voor de uitvoering en kwaliteit van het Programma nuttig of noodzakelijk is of in geval van 
onvoorziene omstandigheden. 
 
 

Artikel 5. Aansprakelijkheid Business Genetix 
 

1. De aansprakelijkheid van Business Genetix is beperkt de aansprakelijkheid voor haar eigen 
bedrog, fraude of opzettelijke fout.  

2. Business Genetix is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte 
of gevolgschade, met inbegrip doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, 
inkomstensderving, administratie- of personeels-kosten, verhoging van de algemene kosten, 
verlies van cliënteel of de vorderingen van derden. 

3. Indien de aansprakelijkheid van Business Genetix wordt weerhouden, is zij er enkel toe gehouden 
het Programma te vervangen of, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen, zonder intrest 
of schadevergoeding verschuldigd te zijn. 
 
 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen van de klant 
 

1. Indien de klant verhinderd is voor een Programma, kan de klant zich, behoudens andersluidend 
beding, laten vervangen.  

2. Behoudens andersluidend beding, kan de klant zijn deelname aan een Programma kosteloos 
annuleren of opteren voor een deelname aan een ander Programma mits dit schriftelijk gebeurt 
en uiterlijk 2 weken voor het begin van het Programma. Nadien is de volledige prijs van de 
opleiding verschuldigd. 

3. De klant zal zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van Business Genetix aan derden 
geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies en dergelijke. De 
inhoud en de documentatie van een Opleiding mag niet geheel of gedeeltelijk verveel-voudigd, 
vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud 
en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk medegedeeld of doorgegeven 
worden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Business Genetix. In geval van overtreding zal de klant aan Business Genetix een forfaitaire 
vergoeding van € 2.500,00 per inbreuk verschuldigd zijn, onder voorbehoud van Business Genetix 
om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade vermeld 
bedrag overtreft. 
 
 

Artikel 7. Gegevensbescherming 
 

1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Business Genetix. 
Deze gegevens zullen worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- en/of 
promotiecampagnes in verband met door Business Genetix aangeboden opleidingen en/of in 
het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Business Genetix.  

2. De gegevens van de klant kunnen eveneens door Business Genetix worden overgemaakt aan 
derden (zakelijke partners) voor direct marketing doel-einden.  

3. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. 
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4. Indien de klant geen commerciële informatie van Business Genetix en/of derden wenst te 
ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie- 
en/of promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Business Genetix wenst 
te stoppen, dient de klant Business Genetix hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.  

5. De klant kan nadere inlichtingen bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
 
 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 

1. De Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel zijn uitsluitend 
bevoegd voor elk geschil m.b.t. deze Overeenkomst. 

2. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  
 
 
 

* 
*    * 


