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Artikel 1: Algemene bepalingen
Brigitte De Vuyst, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Leikant 6, 9931 Lievegem, BTW
BE 0667732063, RPR Gent, hierna de Verkoper biedt haar klanten (hierna cursist) de mogelijkheid
om deel te nemen aan aquarelworkshops.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
1. De cursist is ingeschreven vanaf het moment dat het lesgeld is voldaan. Als cursist A zich heeft
aangemeld en door welke reden dan ook niet betaalt, dan heeft Brigitte De Vuyst Art het recht
om deze plaats vrij te geven aan een andere betalende kandidaat, cursist B. Als de cursus
daardoor volzet komt, dan heeft cursist A geen recht op compensatie.
2. Het betalen van het cursusgeld betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden,
die je kan vinden op www.brigittedevuyst.com.
3. De lessenreeks wordt gegarandeerd vanaf 8 inschrijvingen. Er worden maximum 15
deelnemers toegelaten om de kwaliteit van de lessen te kunnen garanderen.
4. In geval van onvoldoende inschrijvingen 10 dagen voor de start van een lessenreeks is Brigitte
De Vuyst Art gerechtigd deze lessenreeks te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt
binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld
gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort
moet worden. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.
Brigitte De Vuyst art zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een ander tijdstip
te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.
5. Mocht de cursist onverwacht de inschrijving moeten annuleren kan dit schriftelijk (via email)
tot 2 weken op voorhand zonder kosten. Het lesgeld wordt dan terugbetaald. Minder dan 2
weken voor het begin van de workshop wordt een administratieve kost van 50%
aangerekend**. Bij annulering minder dan 1 week voor het begin van de workshop wordt de
volledige kostprijs aangerekend.**tenzij je voor een vervang(st)er kan zorgen.

6. Ingeval een volledige lessenreeks of een gedeelte ervan moet geannuleerd worden door
overmacht minder dan 2 weken voor de start van de les, wordt 75% van het lesgeld
terugbetaald en een alternatief voorgesteld indien dit voorhanden is. Gevallen van overmacht

zijn: oorlog, terrorisme, natuurrampen, epidemieën, Coronamaatregelen, niet ter

beschikking zijn van de locatie… Deze lijst is niet beperkend.
7. Ingeval van ziekte van de lesgever wordt de les geannuleerd en zal een inhaalles
worden vastgelegd.
Artikel 3: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en worden meegedeeld bij de aankondiging van het
programma. Prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de cursist te dragen
taksen of belastingen.
Artikel 4: Betalingswijze
Betaling gebeurt via overschrijving door te storten op rekeningnummer ING BE 22363026811547
met vermelding van je naam en de betreffende workshop.
Artikel 5: Copyright
Het is toegestaan om foto’s te nemen tijdens de demonstraties. Deze foto’s zijn bedoeld voor
persoonlijk gebruik. Het schilderij dat de cursist zelf maakt tijdens de les, mag verspreid worden op
de sociale media met vermelding van ‘#aquarelworkshop #Brigittedevuystart’.
De schilderijen die ontstaan zijn uit het kopiëren van de demo, mogen niet tentoongesteld zonder
vooraf toestemming te vragen aan Brigitte De Vuyst. Deze werken mogen niet verkocht worden.
Werken die ontstaan zijn uit een interpretatie van de demo met gebruik van fotomateriaal van de
cursist, kunnen wel tentoongesteld en verkocht worden.
Artikel 6: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, zijnde de Verkoper in eigen persoon, respecteert de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: het verwerken van de bestelling. De rechtsgronden zijn: rechtsgronden op basis
waarvan u de gegevens verwerkt, nl. de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de
onderneming.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van
uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze
noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Brigitte De Vuyst], kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en
leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze
verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming
in te trekken.
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Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot de Verkoper.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy ,https://brigittedevuyst.com/privacy/.
Artikel 7: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 8: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 9: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 10: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

3

