
 
Algemene voorwaarden Opleidingen Coach Clinic  
 
(onderdeel van bvba The Other Way, Geestenspoor 17/1 – 2180 Ekeren, met BTW-nummer  
0475.395.119), hierna genoemd het ‘opleidingscentrum’.  
Coach Clinic organiseert opleidingen voor mensen die Coach willen worden.  
Deze opleidingen vinden, fysiek, plaats in het opleidingscentrum met adres Geestenspoor 17/1 – 
2180 Ekeren. Coach Clinic biedt geen online-opleidingen, tenzij expliciet vermeld in de omschrijving 
van de opleiding.  
 
Artikel 1: Inschrijving  
De inschrijving voor een opleidingstraject gebeurt ofwel schriftelijk ofwel via e-mail en is pas 
definitief na de inschrijvingsbevestiging van het opleidingscentrum, die de klant zal ontvangen via 
email, en de betaling van de factuur binnen de twee weken na ontvangst. De klant heeft gedurende 
14 dagen het recht om de inschrijving kosteloos te herroepen. Het opleidingscentrum heeft ten allen 
tijde het recht om een inschrijving niet te aanvaarden, dit wordt steeds  
gemotiveerd met een persoonlijk gesprek.  
De tarieven die vermeld worden op onze website www.coachclinic.be op het moment van 
aanmelding, zijn de enige juiste tarieven.  
 
Artikel 2: Annulering  
Annulering van het opleidingstraject kan tot 21 dagen voor de aanvang van het opleidingstraject. Bij  
annulering uiterlijk 21 dagen voor de start van het opleidingstraject is de klant 50% 
 verschuldigd van de overeengekomen prijs van het opleidingstraject. 
Bent u in de onmogelijkheid om de gekozen opleiding toch te volgen, dan kan u contact opnemen  
om een eventuele verplaatsing naar een andere reeks te bespreken.  
 
Artikel 3: Beëindiging van de overeenkomst  
De klant kan de overeenkomt om een bepaald opleidingstraject te volgen ten allen tijde  



beëindigen. Tussentijdse beëindiging of beëindiging minder dan 7 dagen voor de start van het  
opleidingstraject, leidt niet tot restitutie van de door de klant betaalde prijs, noch tot het vervallen  
van de betaalplicht van eventuele nog openstaande betaaltermijnen.  
Bij opleidingen die een langer traject omvatten en waarvoor eventueel een betaaltermijn in schijven 
werd afgesproken, leidt de tussentijdse beëindiging niet tot het vervallen van de betaalplicht van de 
nog komende betaaltermijnen van de afgesproken lesjaren.  
 
Artikel 4: Betaling  
Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. Als betaling in termijnen is  
overeengekomen, moet de klant betalen volgens de termijnen en bedragen zoals in de 
overeenkomst zijn vastgelegd. Betaling van het volledige bedrag van het opleidingstraject vindt 
plaats voor het moment dat de opleiding van start gaat, behalve wanneer een betaling in termijnen 
werd overeengekomen (enkel mogelijk bij langere opleidingen).  
De klant is in gebreke van betaling vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De klant zal  
hiervoor een betalingsherinnering krijgen die hem de gelegenheid geeft om binnen de 7 
kalenderdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, de betaling alsnog te voldoen.  
Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij middels de  
betalingsherinnering gewezen is op de te late betaling en hem alsnog een termijn van 7 dagen werd  
gegund om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, een wettelijke rente over het nog verschuldigde  
bedrag verschuldigd.  
Er zal steeds, door het opleidingscentrum, persoonlijk contact worden opgenomen, om tot een 
onderling compromis te komen.  
 
Artikel 5: Vertrouwelijkheid  
Door klanten verstrekte informatie wordt door het opleidingscentrum en haar medewerkers  
vertrouwelijk behandeld. De opleidingsinstelling conformeert zich aan de geldende 
privacywetgeving.  
 
Artikel 6: Jurisdictie  
Het opleidingscentrum zal steeds trachten via persoonlijk contact tot een compromis te komen bij 
een eventueel geschil. Wanneer dit evenwel niet mogelijk blijkt is de rechtbank van Antwerpen 
bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. 


