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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 
cursussen en seminaries die worden geor-
ganiseerd door de Proximus ICT Academy.
De inschrijver op een Proximus ICT Academy 
cursus of seminarie wordt in deze Algemene 
Voorwaarden aangeduid als “u” of “uw”.

• Inschrijving - Confirmatie - Annulatie
• U kan zich inschrijven voor de cursussen 

en seminaries via post, fax of e-mail.
• Uw inschrijving is definitief vanaf het 

moment dat u een confirmatiebrief 
ontvangt vanwege de Proximus ICT 
Academy.

• De klant mag de deelname van een 
of meer deelnemers aan de cursus 
kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 
kalenderdagen voor de start van de 
cursus. Indien de annulering plaats-
vindt tussen 14 en 7 kalenderdagen 
voor de start van de cursus, zal 50% 
van het cursusgeld worden gefactu-
reerd. Indien de annulering plaatsvindt 
7 werkdagen of minder voor de start 
van de cursus, zal het volledige bedrag 
van het cursusgeld worden gefactu-
reerd. 

• Een annulering door de klant geeft niet 
automatisch recht op een inschrijving 
voor een andere cursus.

• Een wijziging van een inschrijving wordt 
beschouwd als een annulering van de 
oorspronkelijke inschrijving. 

• Een annulering door de klant moet 
steeds schriftelijk gebeuren. U kunt zich 
uiteraard laten vervangen door een 
collega.

• De Proximus ICT Academy behoudt 
zich het recht voor om de cursus- of 
seminarie programmatie te wijzigen 
wanneer de omstandigheden dit nodig 
maken.

• Plaats en Cursus data
• De plaats waar de cursus of het semi-

narie zal plaatsvinden, alsook de data 
zijn vermeld op de confirmatiebrief.

• Cursusgeld - Betaling
• Koffie en cursusmaterialen zijn inbegre-

pen in de cursusgelden.
• BTW en alle andere belastingen die 

eventueel zouden verschuldigd zijn 
op de moment van facturatie, zullen 
worden gedragen door u en zullen 

worden toegevoegd aan de netto prijs.
• De netto cursusgelden plus de btw 

dient te worden betaald binnen 15 
(vijftien) kalenderdagen na ontvangst 
van de factuur.

• Betalingen dienen te worden gemaakt 
door overschrijving naar de bankreken-
ing van de Proximus ICT Academy die is 
vermeld op de factuur. Betaling door
middel van compensatie is niet toege-
laten. Alle facturen zijn betaalbaar op 
de zetel van de Proximus ICT Academy 
die is vermeld op de factuur.

• Bij niet betaling van de factuur op de
vervaldag, zullen van rechtswege en 
zonder aanmaning, intresten worden 
aangerekend van 5% boven de Euribor 
intrest (1 maand) met een minimum 
van 10 % per jaar. Deze intrest is ver-
schuldigd vanaf de vervaldag.

• Indien u de factuur niet heeft betaald 
binnende in de eerste aanmaning ver-
meldetermijn, dan zal de Proximus ICT 
Academy gerechtigd zijn om bij
het versturen van een tweede aan-
maning het verschuldigde bedrag van 
rechtswege te verhogen met 15% 
met een minimum van 247,89 EUR 
ten titel van administratieve schade-
vergoeding.

• In voorkomend geval heeft de Proximus 
ICT Academy het recht om de diverse 
kosten voor het innen van laattijdige 
betalingen van u terug te vorderen.

• Alle betwistingen dienen binnen de 
acht dagen na ontvangst van de fac-
tuur schriftelijk aan de Proximus ICT 
Academy te worden meegedeeld.

• Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze overeenkomst is onderworpen aan het
Belgische recht. Alleen de recht-banken
van Brussel zijn bevoegd te oordelen over
geschillen.


