ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten
geschieden op de hierna volgende voorwaarden;
onderhavige voorwaarden maken integraal deel
uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk
van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing
met uitsluiting van alle algemene voorwaarden,
voorkomend op de documenten uitgaande van de
klant.
2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden
gedaan zonder verbintenis.
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens
andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de
klant de goederen bij ons laat afhalen door beroep
te doen op een aangestelde of derde, is de klant
zelf daar volledig verantwoordelijk voor vanaf die
afhaling voor hetgeen met de goederen gebeurt en
dient onze factuur in elk geval betaald te worden.
4. De goederen worden vervoerd op kosten en op
risico van de klant. Bij vervoer van de goederen mag
de chauffeur de goederen op het adres van de klant
afgeven aan de persoon, aangestelde of niet, die er
hem te woord staat en de goederen in ontvangst
neemt. De klant dient aldus zelf volledig in te staan
voor de organisatie bij hem/haar te plaatse voor de
in ontvangst name van de goederen.
5. Klachten betreffende de geleverde goederen
kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet
schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen
na levering. Zichtbare gebreken of niet-conforme
levering daarentegen moeten onmiddellijk bij
ontvangst van de goederen door de klant gemeld
worden aan ons, bij gebreke waaraan de klant
geacht wordt de goederen zonder voorbehoud te
aanvaarden in de staat van de afgifte.
6. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze
woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 15
dagen na factuurdatum, dit tenzij anders vermeld op
de factuur.
7. Geleverde goederen blijven de eigendom van
de verkoper zolang de volledige betaling met
inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding
niet is geschied. De koper zal niettegenstaande het
eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.
8. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen
na de aangetekende verzending van een aanmaning
of via mail, kan de overeenkomst door ons van
rechtswege en op eenvoudige aangetekende
verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles
onverminderd het betalen van schadevergoeding
door de in gebreke gebleven klant.
9. Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde
vervaldag brengt, van rechtswege en zonder
vereiste van ingebrekestelling, de betaling van een
nalatigheidsintrest van 8% per jaar met zich mee
en dit vanaf de factuurdatum tot de datum van
effectieve betaling.
10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke,
ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zal de
nog verschuldigde hoofdsom van de factuur van
rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling
worden
vermeerderd
met
een
forfaitaire
schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom,
met een minimum van 100,00 EUR. Indien één of
meerdere facturen volledig of partieel niet betaald
zijn uiterlijk de vervaldag, zijn wij van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd
verdere leveringen / verkopen op te schorten.
11. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde
of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de
klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats
van betaling niet; bij het trekken van een wissel
zien wij daarenboven van geen enkel van de
bovengenoemde rechten af en het trekken van een
wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet
nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke
of rechtspersoon, die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden de producten of diensten
verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding
te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het
gemeen recht.
13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door
het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk
of rechtspersoon is die de producten of diensten
uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden
verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen
voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst
beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van
de consument. In alle andere gevallen kunnen zij
enkel beslecht worden door de rechtbank van het
gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit
geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken
op klant.

1. Toutes nos ventes, travaux, livraisons et services
se font aux conditions ci-dessous; les présentes
conditions font partie intégrante de l’accord. Toute
dérogation doit être faite par écrit. Nos conditions
sont applicables à l’exclusion de toutes conditions
générales figurant sur les documents émanant du
client pour autant que celles-ci soient contraires aux
nôtres.
2. Nos offres s’entendent sans engagement.
3. La livraison s’effectue auprès du vendeur, sauf
convention contraire écrite. Lorsque le client
fait chercher les marchandises chez nous en
faisant appel à une tierce partie, le client est
entièrement responsable à partir de cette collection
des marchandises et de qui se passe avec les
marchandises et notre facture doit être payée en tout
cas.
4. Les marchandises sont transportées aux frais
et aux risques et périls du client. En transportant
les marchandises, le chauffeur peut livrer les
marchandises sur l’adresse du client, à la personne,
désignée ou pas, qui reçoit le chauffeur et qui
accepte les marchandises. Ainsi le client soi-même
doit être garant de l’organisation sur place pour la
réception des marchandises.
5. Les réclamations concernant les marchandises
livrées ne pourront être acceptées qu’après nous
avoir été signifiées dans les 8 jours de la livraison. Des
défauts visibles ou une livraison non conforme doit
être immédiatement mentionné lors de la réception
des marchandises par le client, faute de quoi le client
sera réputé avoir accepter les marchandises dans
l’état de livraison.
6. Nos factures sont toujours payables à notre
domicile, net et sans escompte, à 15 jours de la date
de la facture au plus tard.
7. Les marchandises livrées restent la propriété du
vendeur, tant que le paiement intégral, dommages
et intérêts éventuels inclus, n’a pas été effectué.
L’acheteur est en demeure de plein droit dès que les
conditions contractuelles à cet effet sont réalisées, de
sorte qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire.
L’acheteur portera les risques, malgré la réserve de
propriété.
8. En cas de non-paiement de la facture 15 jours
après l’expédition recommandée d’une mise en
demeure nous nous réservons le droit de résilier
le contrat, de droit et en envoyant une simple
déclaration écrite par lettre recommandée, sans
préjudice du paiement de dommages et intérêts dus
par le client resté en demeure.
9. Le défaut de paiement d’une facture à son
échéance entraîne, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, l’application d’un intérêt fixé
sur base du taux d’intérêt légal, augmenté de 2 %,
jusqu’au paiement intégral.
10. En cas de non-paiement en tout ou en partie
de la somme due de toute facture, même partielle,
à l’échéance, sans motifs sérieux, le redû, après une
mise en demeure restée infructueuse, sera majoré
de 10 %, à titre de dommages et intérêts forfaitaires,
avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 1750
EUR, même si des termes et délais ont été accordés.
Si une ou plusieurs factures en retard sont impayées,
complètement ou partiellement, nous sommes
autorisés de plein droit et sans aucune mise en
demeure à suspendre des autres livraisons/ventes.
11. Tous frais de recouvrement et de protêt de traites
acceptées ou non acceptées seront à charge du
client. La présentation d’une traite ne modifie pas le
lieu de paiement ; en outre, en tirant des traites, nous
ne renonçons à aucun des droits susmentionnés
et le fait de tirer une traite ne constitue jamais une
novation.
12. Si le vendeur ne respecte pas ses engagements,
le consommateur, qu’il soit une personne naturelle
ou morale, qui acquiert ou utilise les produits ou les
services à des fins purement non professionnelles, a
le droit de réclamer une indemnité devant le tribunal,
conformément au droit commun.
13. Tous nos contrats seront régis par le droit belge.
Si le client est une personne naturelle ou morale
qui acquiert les produits ou les services à des fins
purement non professionnelles, tous litiges découlant
du présent contrat, seront de la compétence du
tribunal du domicile du consommateur. Dans tous les
autres cas, ils seront de la compétence exclusive du
tribunal de l’arrondissement judiciaire du vendeur.
Le fait de tirer des traites sur nos clients n’opère
aucunement dérogation à cette clause.

1. Begripsbepalingen: Opleidingscentrum, is
de plaatst waar de opleidingen tenzij anders
meegedeeld zullen doorgaan. In dit geval is het
opleidingscentrum: ASAP Nails & Beauty bvba,
gelegen in de Lieven Bauwensstraat 19 te 8200 Sint
Andries. De cursist, is de persoon die zich telefonisch,
per email of via de website inschrijft en het lesgeld
voor de te volgen cursus in het opleidingsinstituut
betaalt.
2. Kosten van de opleiding: Aan het volgen van een
opleiding zijn verschillende kosten verbonden:
- Lesgeld: Te betalen aan het opleidingscentrum
vóór aanvang van de lessen.
- Materialen: In het cursusgeld zijn geen materialen
inbegrepen.
- Deelname aan het examen: de deelname aan één
of meerdere examens zijn niet inbegrepen.
3. Inschrijving en reservatie: De inschrijving en de
reservatie van de cursist is pas definitief wanneer
we de volledige betaling* van de lesgeld ontvangen
hebben vóór de aanvang van de opleiding. Bij het
ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde
termijn vervalt de reservatie van een plaats voor
de opleiding. De cursus gaat door wanneer aan
het minimum aantal inschrijvingen bereikt is. ASAP
Nails & Beauty behoudt het recht om de cursus te
verplaatsen naar een andere datum wanneer het
minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt.
(*) in geval gebruik gemaakt wordt van de KMOportefeuille, geldt de betaling van het BTW-bedrag.
4. Afwezig voor een cursus: De ASAP Nails & Beauty
Academy engageert zich om je altijd volgens de
nieuwste technieken op te leiden. Hiervoor worden
docenten ingehuurd die het beste van zichzelf geven
en met de nodige passie en geduld je de technieken
willen meester maken. Een inschrijving is definitief
wanneer je het bedrag van de opleiding of in geval
van ge-bruik van de KMO-portefeuille, het BTWbedrag betaald hebt op rekening van ASAP Nails
& Beauty bvba. Door middel van de betaling ga je
akkoord met de vooropgestelde data en uren en
ga je het engagement aan om deze afspraken na te
komen. Wanneer je zonder verwit-tigen afwezig bent
tijdens de opleiding, is er GEEN MOGELIJKHEID om
inschrijfgeld terug te vorderen of om kosteloos de
opleiding op een ander tijdstip te volgen. Kan je
omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn
voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens
5 dagen op voorhand te laten weten per mail op:
education@asap-nails.com. Enkel dan kunnen we
er alles aan doen om je nieuwe cursusdata voor te
stellen en de betaalde cursus te herboeken.
5. Annulatie van cursus: Inschrijving van een cursus
kan enkel geannuleerd worden wanneer minstens 10
dagen voor aanvang van de cursus, de annulatie per
AANGETEKEND SCHRIJVEN wordt verstuurd. Enkel
wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt kan
het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Geen
enkele andere vorm wordt geaccepteerd om een
terugbetaling van het inschrijvingsgeld te vorderen.
6. Aansprakelijkheid: Het opleidingsinstituut is niet
aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal
van een aan de cursist toebehorende voorwerpen/
materialen. Alle schade welke door de cursist aan het
gebouw, meubilaire, etc. wordt toegebracht, hetzij
moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten
van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger
worden verhaald.
De cursist is aansprakelijk
voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door
onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen
van derden.
7. Auteursrechten: De auteursrechten op het door
het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekte
lesmateriaal, berust bij het opleidingsinstituut.
Het materiaal mag derhalve niet worden
verveelvoudigd, en/ of openbaar gemaakt worden
d.m.v. fotokopie, microfilm of op enigerlei andere
wijze, zonder voorafgaande toestemming van het
opleidingsinstituut.
8. Huisregels: De cursiste verbindt er zich bij
inschrijving van een opleiding toe om alle tot de
opleiding behorende lessen te volgen. De cursist
engageert zich tot het studeren van de theorie en
het naar behoren uitvoeren van de praktijktaken die
worden opgelegd.

