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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 – Begripsbepaling 
i-commit: de eenmanszaak die optreedt als organisator van trainingen en 
opleidingen en hiervoor trainers afvaardigt bij de klant.  
De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door i-commit bepaalde 
opleidingen laat organiseren in zijn bedrijf en/of bepaalde opleidingen volgt of 
die i-commit opdracht geeft tot uitwerking en uitvoering van PR- en 
communicatieprojecten 
De opdracht: inspanningsverbintenis waarbij i-commit zich verbindt tot het 
leveren van de nodige prestaties omtrent het organiseren/geven van trainingen 
of het uitwerken en uitvoeren van PR- en communicatieprojecten 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat betreft de 
deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, 
assessmentcenters en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen 
‘cursus’ of ‘coaching’. 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat betreft het 
uitwerken en uitvoeren van PR- en communicatieprojecten in de Marketing-
Mix. 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen of voorwaarden zal, 
behoudens uitdrukkelijk andersluidend en geschreven beding, volgende 
hiërarchie gerespecteerd worden:  
a) eerst de bijzondere voorwaarden bepaald in de 

samenwerkingsovereenkomst 
b) daarna deze algemene voorwaarden  
c) tot slot de bepalingen en voorwaarden van de offerte 

(samenwerkingsvoorstel) 
 
Artikel 3 – Aanvaarding van de overeenkomst 
Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de 
aanbieding na de genoemde termijn is niet bindend voor i-commit. 
De overeenkomst tussen klant en i-commit komt tot stand door ondertekening 
door de klant van de samenwerkingsovereenkomst of in geval van ‘open 
inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of 
aanmeldingsformulier.  
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge 
toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. 
 
Artikel 4 – Prijzen 
De aangeduide prijs is deze geldend op de dag van het afsluiten van de 
overeenkomst. 
Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren 
ten tijde van het aanvaarden van de opdracht 
Alle prijzen zijn exclusief de geldende btw-tarieven. De opgestelde prijzen en 
offertes worden slechts ter aanwijzing gegeven en verbinden de 
opdrachtnemer in geen geval. De prijzen weergegeven op de 
samenwerkingsovereenkomst zijn altijd definitief. 
 
Artikel 5 – Betaling en invorderingskosten 
1. Het overeengekomen tarief wordt gefactureerd na afloop van de training. 
Een betalingstermijn van 15 kalenderdagen wordt in acht genomen. 
2. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag een jaarlijkse intrest op 
van 12%. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de 
verzending van de aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 
20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125,00 € 
kan bedragen. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere 
onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. De niet-
betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigde 
saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk 
opeisbaar. Bij niet-betaling houdt i-commit zich het recht voor om verdere 
leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van 
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 
3. Alle door i-commit gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te 
verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, zijn voor rekening 
van de klant. 
4. De klant dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet 
betwiste tegenvordering op i-commit. 
5. I-commit houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval 
van faillissement, kennelijk onvermogen als bij om het even welke wijziging aan 
de juridisch toestand van de klant. 
 
Artikel 6 – Annulering 
De klant of deelnemer voor een cursus of coaching heeft het recht deelname 
aan, of de opdracht voor een cursus of coaching schriftelijk, kosteloos, te 
annuleren. De deelnemer aan een open training of opleiding heeft een 
bedenktijd tot zeven kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. 
Bij annulering van een deelname aan een open opleiding binnen de zeven 
kalenderdagen voor aanvang van de opleiding dient de deelnameprijs alsnog 
betaald te worden, behoudens in geval van overmacht. De deelnemer dient in 
dit geval zelf het geval van overmacht te bewijzen.  

In geval een deelnemer verhinderd is voor een opleiding en wenst te annuleren 
binnen de zeven kalenderdagen kan hij ervoor kiezen een collega of ander 
persoon zijn plaats te laten innemen voor de opleiding. 
 
Artikel 7 – Confidentialiteit 
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, 
informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk soort 
document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet 
te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten 
communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij 
hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot 
vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende 
informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het 
contract.  
 
Artikel 8 – Verwerking van Persoonsgegevens 
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt i-commit, als 
verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klanten en/of 
deelnemers. De klant bezorgt de i-commit hiertoe ook de nodige gegevens. De 
betrokkene kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen 
door een gedagtekende, ondertekende mail te richten tot info@i-commit.be. 
Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. 
I-commit behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan 
te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Onze privacyverklaring vindt u op de website. 
www.i-commit.be 
 
Artikel 9 – Auteursrecht 
Het auteursrecht op de door I-commit uitgegeven brochures en het project- en 
cursusmateriaal berust bij I-commit, tenzij een andere auteursrecht hebbende 
op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van i-commit zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten 
en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan 
ook worden vermenigvuldigd. 
 
Artikel 10 – Klachten 
In principe verloopt alle communicatie tussen partijen per mail of telefonisch. 
Belangrijke mondelinge afspraken of wijzigingen aan de oorspronkelijke 
opdracht of de offerte zullen steeds schriftelijk bevestigd worden tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever. Elke klacht over de dienstverlening van i-
commit dient per aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen 
te rekenen vanaf de dag waarop het betrokken feit zich voordoet. Ingeval van 
niet-naleving van deze procedure wordt deze klacht als niet-bestaande 
beschouwd. 
 
Artikel 11 – Overmacht en ontbinding 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de 
opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan i-commit kan worden 
toegerekend. 
2. I-commit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst intreedt nadat i-commit zijn 
verbintenis had moeten nakomen. 
 
Artikel 12 – Nietigheid 
Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. 
Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een 
nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel 
mogelijk benadert. 
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid  
1 De aansprakelijkheid voor schade voor i-commit is beperkt tot de extra kosten 
die de klant moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet 
afmaken. I-commit is evenwel nooit aansprakelijk voor de enkele vertraging in 
de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke 
aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten. 
2 I-commit is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het 
handelen of nalaten van de klant zelf of door personen, die de klant heeft 
aangesteld of waarvoor de klant anderszins verantwoordelijk is. 
3 De klant vrijwaart i-commit en haar medewerkers of externe partijen die in 
naam van i-commit training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden 
terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door 
i-commit (op)geleverde wordt gemaakt. 
4 De aansprakelijkheid van i-commit is beperkt tot het bedrag van de door 

hem onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van 

de dekking.  In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien 

niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de 

cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die 

aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.  

Artikel 14 – Toepasselijk recht 
1. Ieder geschil met betrekking op huidige overeenkomst zal uitsluitend 
geregeld worden door het Belgische gerecht. In geval van betwisting zal de 
zaak voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken. 
2. Het niet toepassen van één of meer bepalingen van huidige algemene 
voorwaarden mag door de klant niet als een verzaking aan deze voorwaarden 
geïnterpreteerd worden. 
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