Artikel 1: Algemeen
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Withoef aan de
Heide. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze
gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven. Indien U niet akkoord kan gaan met de
inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaal middel de website niet verder te gebruiken.

Artikel 2: Bedrijfsidentificatie
De website www.withoefaandeheide.be behoort toe aan Annaert Annick, Max Temmermanlaan 36 te
2920 Kalmthout. Ondernemingsnr BE 0631.659.545, tel nr 00 32 (0)474 78 49 20, e-mail
info@withoefaandeheide.be. Withoef aan de Heide staat voor verbinding en ontmoeting. Deze plek is
naast een samenhuisproject ook de thuisbasis van ANS, Annick’s Netwerk Samenhuizen (begeleiding van
mensen die interesse hebben in samenhuizen of zelf een project willen opstarten). Daarnaast wordt de
mogelijkheid geboden om een zaaltje te huren. Er wordt ook 1 B&B kamer uitgebaat (voor deze laatste
activiteit gelden de algemene voorwaarden van https://www.airbnb.be/.)

Artikel 3: Product/diensten informatie en prijzen
Alle prijzen die vallen onder het aanbod van ANS zijn inclusief 21 % BTW. De prijzen voor de zaalhuur zijn
ifv doel, aantal dagdelen en klant (profit of non-profit). Deze zijn niet vermeld op de website, zij dienen
opgevraagd te worden en zijn exclusief 21 % BTW. De prijs van de Air B&B kamer is te raadplegen op de
website van Air B&B. De grootst mogelijke aandacht wordt besteed aan de juiste vermelding van de
prijzen en andere gegevens met betrekking tot de diensten.

Artikel 4: Inschrijvingen, boekingen en betalingen
1.

voor de dienstverlening van ANS

De klant die intekent op een verkeninngspakket, een opstartpakket of een abonnement ondertekent
een overeenkomst waarin het rekeningnummer vermeld staat waarop het bedrag vermeld in de
overeenkomst kan gestort worden. De klant heeft recht op de dienstverlening zodra het bedrag op de
rekening binnen gekomen is. Op de overeenkomst staat de periode vermeld tot wanneer de
dienstverlening geldig blijft. Klanten die mee doen met activiteiten betalen geen organisatie- en
begeleidingsbijdrage. Indien er kosten door derden worden aangerekend (gids, inkom,….) of extra
kosten gemaakt door ANS staat het bedrag duidelijk vermeld bij de activiteit, alsook of dit bedrag vooraf
dient gestort te worden of ter plaatse betaald dient te worden.
Niet-klanten (wie geen verkenningspakket, starterspakket of abonnement heeft lopen) kunnen
activiteiten mee doen waarvoor vooraf een bijdrage (voor de organisatie en begeleiding) dient gestort te
storten. De klant is pas definitief ingeschreven wanneer deze bijdrage ontvangen werd op rekening van
de aanbieder. Indien er extra kosten, al dan niet van derden, te betalen zijn staat er duidelijk vermeld bij
de activiteit of deze vooraf of ter plaatse betaald moeten worden.
Voor de klanten die individuele begeleiding wensen wordt er gewerkt aan een uurtarief dat vermeld
staat op de website. Deze bijdrage wordt onmiddellijk na de begeleiding voldaan (cash of via Payconiq)
2.

voor de zaalhuur

Het afgesproken bedrag van de huur wordt na afloop van het evenement onmiddellijk voldaan. Tenzij de
klant een factuur wenst, dan is de betalingstermijn 30 dagen. Voor de klanten die voor meerdere dagen

het zaaltje reserveren wordt een voorschot gevraagd van 50 % op het moment van boeking en
onmiddellijk te betalen.
3.

Voor de Air B&B kamer

Het zijn de voorwaarden van Air B&B die gelden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Hoewel Withoef aan de Heide steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling
van de op deze website verstrekte informatie, kan Withoef aan de Heide niet garanderen dat deze
informatie steeds correct, volledig en/of actueel is.
Withoef aan de Heide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie
zoals weergegeven op deze website. Withoef aan de Heide aanvaardt bovendien geen enkele
aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van
de informatie op deze website.
Hoewel Withoef aan de Heide steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in het onderhoud van
de website, kan Withoef aan de Heide de correcte werking van de website niet steeds garanderen.
Withoef aan de Heide aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor enige tijdelijke of
permanente, directe of indirecte schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het
informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het raadplegen van de
pagina’s van de Website. Withoef aan de Heide is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele
overdracht van virussen via zijn website, voor directe of indirecte schade die het gevolg is van virussen.

Artikel 6: Hyperlinks
De website van Withoef aan de Heide kan links bevatten die leiden naar websites van derden. Withoef
aan de Heide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites.
Withoef aan de Heide wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van
welke aard ook, bevat in of verspreid op deze websites waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Artikel 7: Overmacht
Withoef aan de Heide vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van
overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale
verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

Artikel 8: Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in
Antwerpen bevoegd.

