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Uittreksel met betrekking tot de Opleidingen
Integrale voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen en te raadplegen op
http://www.2mpact.be/voorwaarden
4.6. Voor de opleidingen (infosessies, workshop, congres,…) die 2Mpact nv organiseert gelden in het bijzonder de volgende
voorwaarden:
- Inschrijven voor een opleiding - U kan zich inschrijven voor een opleiding via het inschrijvingsformulier op de website. Indien
het formulier correct ingevuld en doorgestuurd werd, zal een bevestigingsboodschap op uw scherm
verschijnen en ontvangt u een bevestigingsmail.Ongeveer een week voor aanvang van de opleiding ontvangt u een
bevestiging van deelname met praktische informatie.
- Kosteloos annuleren van uw inschrijving - Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Dit
dient steeds schriftelijk te gebeuren (via mail of per brief). Bij latere annulering is het integrale inschrijvingsgeld, met een
minimum van 50 EUR verschuldigd.
- Afwezigheid zonder schriftelijke verwittiging - Bij afwezigheid zonder schriftelijke verwittiging (ten laatste 24u voor
aanvang van de opleiding) wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Voor gratis opleidingen zal bij afwezigheid
zonder verwittigen 25 EUR administratieve kost aangerekend worden. U wordt hiervan de dag na de opleiding op de hoogte
gebracht.
- Wijziging van inschrijving - Kan u niet aanwezig zijn op de opleiding, dan kan u iemand in uw plaats sturen. Gelieve deze
wijziging per mail door te geven.
- Annulering door de organisatie - Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene afwezigheid van een lesgever kan de
organisatie de opleiding annuleren. U wordt per mail of telefonisch hiervan op de hoogte gebracht.
- Attest van deelname - De deelnemer ontvangt ter plaatse een attest van deelname.
- Betaling van de opleiding -In de aankondiging van de opleiding kan u de deelname prijs (excl.btw) terugvinden. Hiervoor zal
u een factuur ontvangen. In de deelnameprijs zijn eventuele kosten voor een documentatiemap en catering inbegrepen,
tenzij anders vermeld. Voor de betalingsmodaliteiten, zie art. 5.5
- KMO-portefeuille - Indien u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, dient u dit te melden bij uw inschrijving. De
nodige informatie wordt dan bezorgd om het traject te doorlopen.
(…)
5.5. Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste
dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de acht dagen na de verzending van de factuur per
aangetekend schrijven aan 2Mpact nv kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de
vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1%
per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een
minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de
verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of
juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.
(…)
8.6. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de
rechtbanken van Gent bevoegd.
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