
ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. De verkoper 

 

Vzw Organisatie Broeders van Liefde 
PC Sint-Jan-Baptist 
Suikerkaai 81 
9060 Zelzate 
BE0406.633.304 
 

Contact: 09 342 28 28     

 

symposium@janbaptist.broedersvanliefde.be 

 

2. Toepassing 

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor het symposium “RE-INTEGRATIE na 

internering”. Elke inschrijving geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden. 

 

3. Bestelling 

- Prijzen 

De prijs voor het symposium, lunch en receptie is 95 euro, inclusief BTW.  

 

- Bestelprocedure 

De klant plaatst zijn bestelling via de website. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die 

het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. 

 

PC Sint-Jan-Baptist is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief 

doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant. 

 

- Factuur 

De bestelling die de klant online invult geldt niet als factuur. Tijdens de bestellingsproces is er de optie om een 

factuur aan te vragen. Mits de informatie correct is ingevuld en nadat de betaling is overgemaakt, ontvangt de 

klant een factuur binnen de 30 dagen na het symposium. 

 

 

4. Bevestiging van de bestelling 

Om te bevestigen dat de klant is ingeschreven voor het symposium, wordt er automatisch een e-mail aan de klant 

gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. De klant dient deze bij te 

houden. 

 

5. Herroepingsrecht 

De klant heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van motief en zonder betaling van boete te annuleren tot en 

met vrijdag 30 september 2022. 

 

De klant dient de herroeping voor 30 september 2022 te melden aan PC Sint-Jan-Baptist door een e-mail te 

sturen naar symposium@janbaptist.broedersvanliefde.be 

 

PC Sint-Jan-Baptist verbindt er zich toe de som terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na 

het symposium. 

 

 

6. De betaling 

De klant regelt zijn betaling op de website via Bancontact. De klant waarborgt aan PC Sint-Jan-Baptist dat hij over 

de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. PC Sint-Jan-Baptist stelt alle 

mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte 

gegevens van de betaling via SSL (Secure Socket Layer). De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd 

organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het 

moment van betalen. 
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7. Vragen 

Vragen over het symposium of over de inschrijving kunnen gericht worden naar 

symposium@janbaptist.broedersvanliefde.be 

 

8. Persoonsgegevens 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake 

persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te 

laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. 

 

9. Toepasselijk recht 

De algemene voorwaarden en de relatie tussen PC Sint-Jan-Baptist en de klanten zijn onderworpen aan het 

Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 
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