
Overeenkomst tussen CJ Training & Consultancy, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Cindy Joris en 
Micheline Braeckman, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Micheline Braeckman hierna genoemd Team 
FEEL worden volgende zaken overeengekomen met:

Naam
Adres

Hierna genoemd de klant;

Artikel 1: Definities
Workshop: Een door Team FEEL verzorgde workshop, training, opleiding, cursus, studie-en of 
thema dag. Deze workshops hebben tot doel om de lichamelijke en geestelijke bewustwording te 
bevorderen. Betaling: Het totale bedrag van de workshops en of cursussen dat een klant betaald.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten  van Team FEEL. 
Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met de klant.
Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Team FEEL zijn 
aanvaard en neergeschreven in dit document en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst.
De klant verklaart zich ook akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3: Algemene voorwaarden

www.feel-leef.be contact: cindy@feel-leef.be / micheline@feel-leef.be              

PRIVACYVERKLARING
 EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle  facturen  zijn  betaalbaar  binnen  de  14  dagen,  hetzij  contant,  hetzij  door overschrijving op de aange-
geven rekening.
De   bestelling  van  de  diensten  gaat  steeds   gepaard  met  de  betaling  van  een voorschot,  tenzij  anders  
vastgelegd.
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 15%. 
Indien bij laattijdige betaling de hoofdsom en de verschuldigde intresten niet integraal betaald worden, zal 
automatisch een verhoging verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50€. 
Geen enkele klacht is ontvankelijk indien zij niet schriftelijk binnen de 8 dagen na de ontvangst van de ge-
leverde diensten geformuleerd wordt.
Team Feel is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te 
beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden, het niet betalen op de aangegeven ver-
valdag. Van deze opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant. 
Wordt door Team Feel in de uitvoering van deze opdracht schade veroorzaakt, dan wordt de aansprakeli-
jkheid van Team Feel beperkt tot maximum 250€. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de 
aansprakelijkheid in kwestie gedekt wordt door de polis beroepsaansprakelijkheid die door Team Feel werd 
onderschreven bij de respectieve verzekeringen. De schade wordt in dat geval vergoed tot beloop van de tus-
senkomst van de verzekeringsmaatschappij. 
Komt de verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk niet tussen, dan kan de vergoeding door Team Feel 
zelf te dragen nooit de 250€ overschrijden.
De hierboven aangegeven algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten, zelfs bij afwezigheid 
van overeenkomst of opdrachtbrief.
In geval van geschil is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.
Team Feel kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij ongeval of ziekte tijdens buitenlandse workshops.
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Aansprakelijkheid  :
Team Feel (met inbegrip van haar aangestelde, vertegenwoordigers en of medewerkers en werknemers) 
streeft ernaar om iedere activiteit veilig te laten verlopen.
De deelnemers erkenen en aanvaarden dat bij fysieke activiteiten nooit alle risico’s kunnen worden uit-
gesloten.
team Feel is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade.
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.Hij/Zij dient dan ook de natuur,prive -eigendommen, 
materiaal of accomodatie te respecteren. Kosten ten gevolge van moedwillig aangebrachte schade  zijn ten 
laste van de klant.   
Team feel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal tijdens onze workshops.

Verzekering:
Voor particuliere personen die deelnemen aan onze workshops raden wij aan om zelf een annulatieverzeker-
ing te nemen , ziekte en ongevallen verzekering of familiale verzekering.
Team Feel heeft een burgelijke aansprakelijkheid verzekering.
Wanneer een bedrijf of vereneging deelneemt aan één van onze activiteiten , is deze verplicht een verzekering 
af te sluiten voor de deelnemende medewerkers of leden.

Beeldmateriaal:
Team feel houdt zich het recht voor om tijdens het event fotografisch, audivisueel of ander beeldmateriaal 
te maken of te laten maken van de deelnemers. Team Feel houdt zich het recht voor dit beldmateriaal te 
ge-bruiken voor eigen publicaties of publicitair materiaal, gedrukt of digitaal. Door bevestiging van een 
reservatie , geeft de klant toestemming tot voormeld gebruik van het beeldmateriaal door Team feel, 
wanneer een deelnemer daarin wordt geprotretteerd. Indien bezwaar hiertegen, gelieve contact op te 
nemen met ons per mail.
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Artikel 4: Offertes
Alle offertes van team FEEL zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering en leverbaarheid betreft 
en binden haar als dusdanig niet. Team FEEL brengt een aanbod schriftelijk dan wel electronisch uit. De 
offerte bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de workshop, opleiding , cursus waarvoor de klant 
zich wil opgeven. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling. De offertes hebben 7 werkdagen 
geldigheidsduur. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode is team FEEL gerechtigd de 
condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen te wijzigen.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
De klant schrijft in via mail of schriftelijk met het inschrijvingsformulier . De overeenkomst komt slechts tot 
stand bij schriftelijke aanvaarding door Team FEEL van deze inschrijving. De klant is niet gerechtigd de 
workshop, cursus , opleiding over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Team FEEL.

Artikel 6: Betaling
De betaling van de workshop, opleiding, cursus, dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld 
op de na schriftelijke aanvaarding van een inschrijving. Of 14 dagen na datum van de factuur. De klant dient 
het volledige bedrag te hebben voldaan alvorens hij definitief van een plaats verzekerd is. De klant is niet 
gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten.



Artikel 7: Prijzen
Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Prijzen kunnen periodiek gewijzigd worden.

Artikel 8: Juridische info
De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 9: Privacy
Team FEEL hecht veel waarde aan de bescherming van uw personsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespect-
eerd). In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoons-
gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Team FEEL  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom:

Uw persoonsgegevens worden door Team FEEL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden waaronder:
- het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
- het plannen van activiteiten en het contacteren en communiceren hiervan.
- het betalen van kostenvergoedingen om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten.
- het versturen van nieuwbrieven en uitnodigingen.
- het omkaderen en begeleiden in de wokshops.

Voor bovenstaande doelinstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken en bewaren:
naam,voornaam,adres,telefoonnummer,mailadres, geslacht, taal, nationaliteit, geboortedatum, contactpersoon, 
rekeningnummer, handtekening. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de 
gegevens van u hebben gekregen.
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Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft , kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvo-
ering van de hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijn:
Team FEEL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertsrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw gegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen 
en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.
Zo hebben we bvb volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Team FEEL van uw gegevens kennis nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.



Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw 
toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens voor de intrekking van de toestem-
ming blijft geldig.

Wijziging privacy statement:
Team FEEL kan altijd zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze 
website.

Wij danken U voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen U een onvergetelijke workshop. 
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Uw rechten omtrent uw gegevens:
U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U mag eisen dat uw gegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden 
waarvoor ze verwerkt werden.




