Betalings- en annulatievoorwaarden voor
opleidingen & activiteiten van BREWed
Betaling per overschrijving
Een inschrijving is pas bindend na betaling. Betalingen gebeuren op voorhand en wel binnen ten laatste
4 werkdagen voor de aanvang van de opleiding/activiteit.
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden via het online betaalsysteem MOLLIE.

Betaling per factuur
Wie dit wenst, mag ook per factuur betalen. Gelieve ons uw facturatiegegevens (particulier of bedrijf)
ten laatste 4 werkdagen voor de aanvang van de opleiding/activiteit door te geven via
info@breweducation.be.
De facturen van BREWed zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens
andersluidende overeenkomst. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal
automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding
verschuldigd worden van 10% per jaar van het onbetaalde factuursaldo, met een minimum van €50,
alsook een verwijlintrest van 7% per jaar.
Klachten in verband met de gefactureerde bedragen zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8
dagen na factuurdatum worden meegedeeld. Elke geschil of eis zal voorgelegd worden aan de rechts
machten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Annulatie door de deelnemer
Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, verwittigt steeds via mail naar
info@breweducation.be.
Annulatie in geval van overlijden, ongeval of ziekte.
De annulatie kan kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar
info@breweducation.be vÓÓr de aanvang van de opleiding/activiteit. Het inschrijvingsgeld wordt dan
integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingseld reeds was vereffend.
BREWed biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende
persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de
activiteiten. BREWed biedt de contractant eveneens de mogelijkheid om in te schrijven op een
activiteit (met hetzelfde inschrijvingsbedrag) op latere datum, en dit binnen één kalenderjaar. In beide
gevallen betaalt de contractant geen annulatievergoeding.
Annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld.
Bij annulatie gelden de volgende voorwaarden:

•
•
•
•

Tot 2 weken voor de aanvang van de activiteit is de annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft
50% van de activiteit verschuldigd.
Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 48h voor de startdatum van de activiteit blijft het
volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Bij ‘now show’ wordt het hele bedrag aangerekend.

BREWed biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende
persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de
activiteiten. BREWed biedt de contractant eveneens de mogelijkheid om in te schrijven op een
activiteit (met hetzelfde inschrijvingsbedrag) op latere datum, en dit binnen één kalenderjaar. In beide
gevallen betaalt de contractant geen annulatievergoeding. Na 1 jaar vervalt deze mogelijkheid.
Annulatie door BREWed
BREWed behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/activiteit te
annuleren (bv. bij onvoldoende inschrijvingen; overmacht bij gastverlenende microbrouwerij, ziekte
van lesgever). Hiervan word je uiterlijk 24h voor de geplande aanvang via mail of telefonisch verwittigt.
Bij annulatie door BREWed wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor zover het
inschrijvingsgeld reeds was vereffend.

