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Algemene voorwaarden voor de schoolleiderexpeditie uitgevoerd door 
refontiro bvba 

1 oktober 2019  

Registratie en betaling  

Door in te schrijven aanvaardt u dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst 
tussen de partijen (refontiro bvba en u als deelnemer en/of de onderwijsinstelling die u inschrijft) 
regelen en verbinden de partijen zich ertoe deze na te leven. 

De inschrijver verbindt er zich toe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst en 
uiterlijk 3 maanden voor de aanvangsdatum van de expeditie, en dit van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling. 

De niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een nalatigheidsinterest voort van 8% berekend op het totale bedrag van de 
ereloonnota incl. BTW, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van € 
40,- en vermeerderd met een schadebeding van 10% van het nog verschuldigde saldo van de 
ereloonnota, met een minimum van € 50,-. 

De inschrijver is steeds samen met de onderwijsintstelling op wiens naam gevraagd wordt te 
factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van refontiro bvba. 

Annulatie  

Indien een deelnemer of organisatie door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving 
voor de schoolleiderexpeditie te annuleren, dan moet hij/zij dat schriftelijk melden tav 
christel@domoderefontiro.be  

Volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:  

• Tot 6 maanden voor de aanvangsdatum van de expeditie: 50% verschuldigd van het 
inschrijvingsbedrag 

• Tot 4 maanden voor de aanvangsdatum van de expeditie: 75% verschuldigd van het 
inschrijvingsbedrag 

• Vanaf 2 maanden voor de aanvangsdatum van de expeditie: 100% verschuldigd van het 
inschrijvingsbedrag 

Refontiro bvba biedt voor deze schoolleiderexpeditie aan een ingeschreven deelnemer die wegens 
onvoorziene omstandigheden deze deelname dient te annuleren wel de mogelijkheid aan om een 
andere collega-schoolleider te zoeken die in zijn of haar plaats aan de expeditie wenst deel te 
nemen.  

Bij een no-show of bij het vroegtijdig verlaten van de expeditie om welke reden dan ook, wordt er 
in geen geval voorzien in een gedeeltelijke of gehele terugbetaling of compensatie.  

Refontiro bvba heeft steeds het recht (bv. in geval van overmacht of bij onvoldoende 
inschrijvingen) om een geplande schoolleiderexpeditie te annuleren of te verplaatsen naar een 
andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder 
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schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te 
schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.  

Aansprakelijkheid  

De deelnemer neemt kennis van het feit dat refontiro bvba, voor zover zij niet burgerlijk 
aansprakelijk gesteld kan worden, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als 
psychologisch en/of lichamelijke), veroorzaakt voor, tijdens of na de expeditie. 

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle 
betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van arrondissement 
Antwerpen afdeling Turnhout.  

Buitenlandse opleidingen  

Meerdaagse opleidingen in het buitenland binnen de specifieke context van een outdoor leer- en 
belevingskader worden expliciet als opleidingstraject aangeboden. Een buitenlandse meerdaagse 
opleiding is m.a.w. geen georganiseerde reis of een reisbemiddeling zoals bedoeld in de wet van 
16 feb 1994 (Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling). Elke 
deelnemer is bijgevolg individueel verantwoordelijk voor zijn verplaatsingen. Een persoonlijke 
reisbijstands-, repatriërings-annulatie-, of bagageverzekering is niet inbegrepen.  

Verder is voor de schoolleiderexpeditie een basis fysieke conditie vereist. Bij beëindiging van de 
expeditie vanwege ontoereikende fysieke capaciteiten, medische oorzaken en/of ongeval zijn alle 
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de deelnemer. 
Het vroegtijdig verlaten van het programma geeft geen recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling.  

Privacy en copyright  

Uw gegevens en persoonlijke data worden door refontiro bvba enkel gebruikt voor interne 
doeleinden. Ze worden niet opgenomen in een bestand voor commerciële doeleinden en worden 
onder geen enkel beding doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8 
dec 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer alsook de GDPR-regelgeving van 14 
april 2016 heeft u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. 

U erkent uitdrukkelijk dat de door refontiro bvba verstrekte informatie, gegevens, methodieken en 
tools eigendom zijn en blijven van refontiro bvba. Deze worden door het auteursrecht beschermt. 
Het auteursrecht op mogelijke cursusteksten, marketingmateriaal m.i.v logo’s en didactische 
materialen blijft bij Refontiro bvba.  

Tijdens opleidingen worden mogelijk foto’s en filmopnames gemaakt die voor publicatie kunnen 
gebruikt worden in diverse media en op verschillende dragers. Het eigendomsrecht van deze 
opnames blijft exclusief en integraal bij refontiro bvba. 

 


