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Algemene voorwaarden voor workshops, trainingen, voordrachten en 
cursussen 

 
1. De Sapikids activiteiten worden u aangeboden door Wendy Van Moer onder de benaming 

Sapikids, ondernemingsnummer 0553.975.215, met kantoor te M&W Technics, Brusselstraat 
26 – 1740 Ternat. 

2. Door inschrijving voor een workshop, training, voordracht of cursus geeft de cliënt duidelijk aan 
dat hij/zij akkoord is met deze voorwaarden. 

3. Sapikids heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop, training of 
cursus te weigeren. 

4. Deelname aan workshops, trainingen, cursussen, e.d. is steeds op eigen verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid. 

5. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of 
vlak na de workshop, training of cursus. 

6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering 
"beroepsaansprakelijkheid". 

7. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in 
de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes. 

8. De inschrijving per e-mail of via Facebook alsook een getekende offerte geldt effectief als 
inschrijving en brengt betalingsverplichtingen met zich mee. 

9. Bij annulatie door de cliënt wordt een annulatiekost van 50% van de totale kostprijs van de 
workshop/cursus aangerekend. 

10. Bij annulatie door de cliënt minder dan 4 weken voor de aanvangsdatum van de workshop, 
voordracht of cursus blijft het volledige bedrag verschuldigd. 

11. De cliënt is er zich van bewust dat de datum van een workshop, training, voordracht of cursus 
wegens overmacht wijzigen. Sapikids zal in dit geval steeds een gedegen compensatieregeling 
treffen voor de cursist. De cliënt kan in dit geval opteren om de desbetreffende workshop, 
training of cursus te volgen hetzij op de voorgestelde nieuwe datum, hetzij op een latere datum 
naar keuze waarop deze wordt aanboden, en dit binnen een periode van 2 jaar te rekenen 
vanaf de dag volgend op de oorspronkelijke aanvangsdatum van de verplaatste workshop, 
training of cursus.  

12. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij 
schriftelijk een andere regeling werd overeengekomen. 

13. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 
10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. 

14. Indien de betaling niet of niet volledig gebeurt binnen de termijn, zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn gelijk aan 4 % op het factuurbedrag per maand. 

15. Bovendien zal de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag gelijk is aan 10% van de 
verschuldigde som met een minimum van €75. 

16. Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen ten einde de betaling te 
bekomen, dan zullen al deze gemaakte kosten integraal aan de cliënt worden doorgerekend. 

17. Ingeval van betwisting of van niet-betaling van de volledige facturen is enkel het Belgische 
recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd. 
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