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OVEREENKOMST  

 

Deze overeenkomst wordt gesloten op                                         (datum van vandaag) 

tussen                                                             (jouw voornaam en naam) (cliënt) en Lydia Maertens 

(lerares). 

 

Door deze overeenkomst te ondertekenen, komen de partijen overeen zich te houden aan de voorwaarden 

van deze overeenkomst zoals hieronder uiteengezet. 

 

Introductie 

 

In overeenstemming met de algemene voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst, stemt de lerares 

ermee in om de diensten zoals hieronder gedefinieerd aan de cliënt te leveren in ruil voor betaling van de 

vergoeding (zoals hieronder gedefinieerd). 

 

1. Het programma 

 

1.1. Door het aangaan van deze overeenkomst begrijpt en aanvaardt de cliënt dat zij het programma, 

met naam Opleiding De weg van De Priesteres aangaat. Dit wordt geleverd tussen 1/08/2022 en 

30/09/2023. Deze data kunnen licht afwijken indien genoodzaakt van Lydia haar kant. 

1.2. Het programma wordt uitgevoerd overeenkomstig de in bijlage 1 bij deze overeenkomst vermelde 

gegevens. 
1.3. De totale kosten van het programma die de cliënt zal in één keer zal betalen zijn: €888 indien 

ingeschreven tot en met 20/07/2022. €999 indien ingeschreven vanaf 21/07/2022. 

1.4. De programmavergoeding is onmiddellijk verschuldigd. 
1.5. De vergoeding dient aan de lerares betaald te worden via bankoverschrijving. Indien een factuur 

gewenst is, dient de cliënt dit op de dag van inschrijving aan te vragen via e-mail 

info@lydiamaertens.com  
1.6. De vergoeding is verschuldigd op de volgende rekening: 

1.6.1. Accountnaam: Lydia Maertens 

1.6.2. Rekeningnummer: BE11 9733 8546 9748 

1.6.3. Bankcode: ARSPBE22 

1.6.4. Mededeling: Inschrijving Opleiding Priesteres + jouw volledige naam 

 

2. De diensten 

 

2.1. De diensten die door de lerares als onderdeel van het pakket worden geleverd, omvatten: 14 

online thematische modules over het leven als Priesteres en spiritualiteit. 

2.2. Levenslang toegang betekent toegang tot de modules zolang het programma blijft bestaan ‘in 

leven is’. Wanneer het programma zou stopgezet worden dan zal je dit 1 jaar op voorhand zodat 

je ruim de tijd hebt om de modules te downloaden. 

2.3. Bij het leveren van de diensten stemt de lerares ermee in om de diensten met redelijke zorg en 

vaardigheid te leveren. 
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2.4. Bij het leveren van de diensten kan de lerares indien nodig de diensten van haar werknemers, 

gastsprekers en andere externe dienstverleners inschakelen. 

2.5. De modules worden aangeboden via een online platform.  

2.6. In het geval dat de lerares niet in staat is om een geplande modules te leveren,  zal de lerares 

alle redelijke inspanningen leveren om de cliënt op de hoogte te stellen en zal zij ervoor zorgen 

dat de module wordt verplaatst naar een wederzijds geschikt tijdstip. 

2.7. 1-1 sessies en begeleiding (fysiek of online) onder de vorm vragen en gesprekken via 

groepshat, privéchat, Instagram, Voxer, WhatsApp, sms, telefoon, Zoom of andere kanalen… 

is niet inbegrepen in het jaartraject De weg van De Priesteres.  

2.8. Als de cliënt wordt uitgenodigd om persoonlijke bijeenkomsten, ontmoetingsdagen of dergelijke 

bij te wonen, is de cliënt verantwoordelijk voor het regelen en financieren van haar reis en 

accommodatie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. 

2.9. De lerares behoudt zich het recht voor om wijzigingen, herzieningen of wijzigingen aan te 

brengen in het programma of enig deel van het programma te annuleren, aan te passen, te 

wijzigen of opnieuw te plannen zoals redelijkerwijs vereist door de lerares. De lerares is niet 

aansprakelijk jegens de cliënt voor eventuele wijzigingen of annuleringen die worden 

aangebracht. 

 

3. Verplichtingen van de cliënt 

 

3.1. De cliënt aanvaardt en erkent dat het aangaan van deze overeenkomst geen enkele vorm van 

juridische zakelijke relatie tot stand brengt en dat de lerares alleen aansprakelijk is jegens de 

cliënt met betrekking tot de geleverde diensten en voor zover hierin uiteengezet. 

3.2. De cliënt aanvaardt dat als onderdeel van de deelname van de cliënt aan het programma zij 

aangeraden kan worden om haar persoonlijk- en gezinsleven, carrière, financiën, levensstijl, 

opleiding en ontwikkeling en gezondheid en welzijn te herzien en beslissingen te nemen en dat 

dergelijke beoordelingen, daaropvolgende beslissingen, implementatie en actie de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de cliënt zijn. 

3.3. De cliënt aanvaardt en begrijpt dat zij als enige verantwoordelijk is voor het nemen van 

beslissingen en het nemen van passende maatregelen als gevolg van zaken die tijdens het 

programma zijn beoordeeld of besproken en dat de lerares niet aansprakelijk is voor het verzuim 

van de cliënt om beslissingen te nemen, actieplannen of strategieën te maken, of voor 

resultaten, direct of indirect, die voortvloeien uit de deelname van de cliënt aan het programma. 

3.4. De cliënt begrijpt en aanvaardt dat betrokkenheid bij het programma en acceptatie van de 

diensten geen vervanging is voor psychologische begeleiding, coaching, psychotherapie, 

psychiatrische begeleiding, healings of andere therapiediensten. Indien de cliënt momenteel 

medische, psychologische of andere professionele hulp ondergaat met betrekking tot zijn 

geestelijke gezondheid, dient de cliënt zijn behandelaar op de hoogte te stellen van het bestaan 

van deze overeenkomst en de omvang van de geleverde diensten en de lerares te informeren 

indien passend en relevant. 

3.5. De cliënt erkent dat het haar verantwoordelijkheid is om de modules te volgen. Als er online 

bijeenkomsten zijn, zal de cliënt open en eerlijk  communiceren. 
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3.6. De cliënt erkent en begrijpt dat het programma een passieve online cursus is en geen 

groepscoaching, groepstraject of 1-1 traject is en de cliënt stemt ermee in zich te allen tijde op 

een redelijke en verantwoordelijke manier te gedragen tijdens sessies en niet te handelen op 

een manier die de lerares of andere deelnemende cliënten kan beledigen, te chanteren, onder 

druk te zetten kwetsen of alarmeren.  

3.7. In het geval dat de cliënt handelt op een manier die storend is, of die belediging, leed of alarm 

veroorzaakt voor de lerares of andere deelnemende cliënten, dan zal de cliënt worden 

uitgesloten van de community en bijeenkomsten. Na een dergelijke verwijdering en uitsluiting 

zal de lerares een 1-1 gesprek met de cliënt regelen om de zaak te bespreken en te bepalen of 

de cliënt definitief zal worden verwijderden/of uitgesloten. Een dergelijke beslissing is ter 

beoordeling van de lerares. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden. 

3.8. In het geval dat de cliënt zich zorgen maakt over de levering van de diensten door de lerares of 

de deelname van de cliënt aan het programma op enigerlei wijze, stemt de cliënt ermee in om 

de lerares zo snel mogelijk per e-mail (info@lydiamaertens.com) op de hoogte te stellen van 

dergelijke zorgen. De lerares gaat ermee akkoord dat na ontvangst van de kennisgeving van 

dergelijke zorgen dat de lerares alle redelijke inspanningen zal leveren om met de cliënt samen 

te werken om de zorgen van de cliënt op te lossen. 

3.9. De cliënt begrijpt dat, eenmaal ondertekend, deze overeenkomst alleen kan worden 

geannuleerd of beëindigd in overeenstemming met de relevante bepalingen in deze 

overeenkomst en dat restituties alleen van toepassing zijn zoals uiteengezet in Artikel 4 en 5. 

3.10. De cliënt bevestigt dat alle aan de lerares verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die 

persoonlijk en/of vertrouwelijk is, waar, juist, actueel en volledig is. 

3.11. De cliënt gaat ermee akkoord en begrijpt dat deelname aan het programma geen garantie biedt 

voor geluk, heling, resultaten of succes. Als onderdeel van het programma heeft de cliënt 

toegang tot informatie, kennis en groepsondersteuning die allemaal zijn ontworpen om de cliënt 

ten goede te komen, maar het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om actie te ondernemen 

en de nodige ontvangen informatie en/of gedeelde vaardigheden of hulpmiddelen te 

implementeren. 

3.12. De cliënt aanvaardt en begrijpt dat alle materialen en informatie die tijdens het programma en 

de levering van de diensten worden verstrekt, uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden 

zijn en geen juridisch, medisch, psychotherapeutisch of financieel advies vormen. 

3.13. De cliënt stemt ermee in dat zij haar werk/job, producten of diensten niet zal canvassen, 

promoten of adverteren aan een werknemer, cliënt, gastspreker of aannemer van de lerares of 

zijn deelname aan het programma zal gebruiken om zijn producten of diensten te canvassen, 

promoten of adverteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de lerares, waarbij de 

toestemming niet onredelijk mag worden onthouden. 

3.14. De cliënt gaat ermee akkoord dat zij, tijdens het programma en gedurende 12 maanden daarna, 

geen van de cliënten of potentiële cliënten van de lerares zal vragen om samen te werken 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de lerares, een dergelijke toestemming mag niet 

onuitstaanbaar worden onthouden. 

3.15. De cliënt gaat ermee akkoord dat de cliënt voor de duur van het programma en gedurende een 

periode van 12 maanden daarna geen van de werknemers van de lerares of contractanten die 

op enig moment tijdens de periode van het programma met de lerares zijn aangesteld, in dienst 
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heeft genomen of heeft geprobeerd om de lerares te betrekken, in dienst te nemen of te 

proberen weg te lokken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de lerares, deze 

toestemming mag niet onredelijk worden onthouden. 

3.16. De cliënt stemt ermee in om de lerares schadeloos te stellen en houden voor elke actie die 

tegen de lerares wordt ondernomen als gevolg van de overtreding of veronachtzaming door de 

cliënt van: 

3.16.1. enige bepaling van deze overeenkomst; 

3.16.2. de deelname van de cliënt op enigerlei wijze aan het programma. 

 

4. Restitutiebeleid en laattijdige betaling 

 

4.1. Er is geen restitutiebeleid van toepassing op de aankoop van het programma door de cliënt. 

4.2. De cliënt is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de betaling van de vergoeding in 

overeenstemming met clausule 1 of een termijn van de vergoeding volledig en op tijd wordt betaald 

in overeenstemming met de betalingstermijnen uiteengezet in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. 

4.3. Als de betaling van de vergoeding of een termijn van de vergoeding meer dan 7 dagen achterstallig 

is, heeft de lerares recht op een of alle van de volgende rechtsmiddelen: 

4.3.1. de levering van diensten op te schorten tot dat betaling is gedaan met betrekking 

tot het openstaande bedrag; 

4.3.2. om een vast bedrag van € 50 op de rekening van de cliënt toe te passen; 

4.3.3. om dagelijks rente toe te passen op de rekening van de cliënt vanaf de datum 

waarop de betaling verschuldigd is tot dat de volledige betaling (inclusief 

opgebouwde rente) door de lerares is ontvangen. Als de rekening van een cliënt 

langer dan 30 dagen achterstallig is, heeft de lerares het recht om een 

incassobureau of advocaat te instrueren om terugvordering van de vergoeding te 

vragen, samen met rente en eventuele gemaakte kosten. 

 

 

5. Afloop 

 

5.1. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door elke partij die een schriftelijke kennisgeving doet 

in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst in de volgende 

omstandigheden: 

5.1.1. een van de partijen een wezenlijke inbreuk pleegt, en indien het een inbreuk 

betreft die kan worden hersteld, verzuimt de partij in overtreding de inbreuk te 

verhelpen binnen 14 dagen nadat zij door de andere partij van de inbreuk in 

kennis is gesteld; of 

5.1.2. een van beide partijen een wezenlijke inbreuk pleegt die niet kan worden 

verholpen; 

5.2. De lerares heeft het recht om de diensten te beperken of de overeenkomst op te schorten en/of 

te beëindigen zonder restitutie van enige vergoeding, ongeacht of deze is betaald of verschuldigd 

blijft, indien de lerares redelijkerwijs vaststelt dat de cliënt: 
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5.2.1. Zich storend maakt of als de cliënt de deelname aan of voortgang van het 

programma en/of de levering van de diensten belemmert. Voor de toepassing 

van deze overeenkomst zullen de termen die niet zijn losgekoppeld en storend 

hun gewone woordenboekbetekenis krijgen en voorbeelden van dergelijk gedrag 

omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het tonen van een gebrek aan interesse in 

de diensten, het niet positief bijdragen aan discussies tijdens sessies of ander 

contact, het herhaaldelijk negeren of niet reageren op e-mails of andere 

berichten, communiceren op een manier die beledigend is of bedoeld is om de 

lerares of cliënten te beledigen, kwetsen of chanteren; vriendschap of aandacht 

opeist bij de lerares of andere cliënten die niet in de voorwaarden van het 

programma staan, en/of 

5.2.2. zich niet houdt aan één of meerdere van de voorwaarden die in deze 

overeenkomst zijn uiteengezet of aan andere voorwaarden of richtlijnen die 

kunnen worden overeengekomen, ongeacht of een dergelijke actie een 

wezenlijke schending vormt of niet. 

5.3. Bij beëindiging om welke reden dan ook, zal de toegang van de cliënt tot alle diensten, toegang 

tot privé-accounts of -groepen op sociale media en andere online bronnen worden verwijderd, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De lerares is niet aansprakelijk jegens de cliënt 

voor eventuele claims met betrekking tot het verwijderen van die toegang. 

 

6. Vertrouwelijkheid 

 

6.1. Om de efficiëntie en resultaten van het programma te maximaliseren, aanvaardt de cliënt dat 

zij zal worden aangemoedigd om persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bekend te maken. 

De lerares begrijpt en respecteert de waarde van dergelijke informatie en zal niet, direct of 

indirect, de ideeën, expertise, zakelijke praktijken, concepten en technieken, plannen, 

bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie van de cliënt 

communiceren of openbaar maken, beschikbaar stellen aan of gebruiken ten behoeve van 

hem/haar of ten behoeve van een andere persoon of entiteit (gezamenlijk, "vertrouwelijke 

informatie") die de cliënt aan de lerares kan bekendmaken of die kan worden bekendgemaakt 

als onderdeel van de levering van de diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

Opnames van live groepsvideo’s waarin jij zaken deelt, kunnen gedeeld worden op het online 

leerplatform. 

6.2. In het geval dat door de cliënt informatie aan de lerares wordt verstrekt waardoor de lerares 

vreest dat de cliënt gevaar loopt voor zichzelf of anderen, dan zal het de lerares in dergelijke 

omstandigheden zijn toegestaan om de informatie bekend te maken die nodig is voor de 

bescherming van de cliënt of anderen. 

6.3. Deze clausule is niet van toepassing in het geval dat de lerares onderworpen is aan een 

relevante rechtbank of andere vormen van wettelijke of statutaire bevelen die openbaarmaking 

door de lerares vereisen. 
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7. Intellectuele eigendom 

 

7.1. Door het aangaan van deze overeenkomst gaat de cliënt hierbij akkoord en verbindt zij zich 

ertoe; 

7.1.1. geen inbreuk te maken op auteursrechten, patenten, handelsmerken, 

handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van de lerares; 

7.1.2. dat alle vertrouwelijke informatie die door de lerares wordt bekendgemaakt, 

mede-identiek en eigendom is en uitsluitend en uitsluitend toebehoort aan de 

lerares die deze heeft bekendgemaakt; 

7.1.3. dergelijke vertrouwelijke informatie niet aan een andere persoon bekend te 

maken of op een andere manier te gebruiken dan tijdens de opleiding. 

7.1.4. dat alle materialen, informatie en alle gegevens die door de lerares worden 

verstrekt, betrekking hebben op het vertrouwelijke en exclusieve intellectuele 

eigendom van die personen uitsluitend en uitsluitend aan hen toebehoren, en 

alleen door de cliënt mogen worden gebruikt zoals uitdrukkelijk toegestaan door 

de lerares; en 

7.1.5. de reproductie, distributie en/of verkoop van informatie of materialen die tijdens 

de levering van de diensten of op enig moment daarna door iemand anders dan 

de lerares worden verstrekt, is ten strengste verboden. De cliënt gaat ermee 

akkoord dat in het geval van een schending van zijn verplichtingen in deze 

overeenkomst, schade, verlies of onherstelbare schade kan ontstaan en dat de 

lerares in dergelijke omstandigheden het recht heeft om verhaal te halen, 

inclusief een voorlopige voorziening tegen de cliënt. 

7.2. Als onderdeel van de levering van de diensten zal de lerares bepaalde materialen en middelen 

onder licentie leveren. Wanneer een van de materialen en middelen die door de lerares worden 

verstrekt intellectueel eigendom bevat dat toebehoort aan een derde partij en niet aan de 

lerares, wordt het gebruik van dat materiaal beheerst door de voorwaarden van die derde partij 

en is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om toestemming te vragen om dat materiaal te 

gebruiken. De lerares is niet aansprakelijk jegens de cliënt met betrekking tot het gebruik of de 

poging tot gebruik door de cliënt van materialen die intellectueel eigendom van een derde 

bevatten. 

7.3. De lerares verleent de cliënt een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, 

herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de materialen en 

middelen die als onderdeel van het programma worden verstrekt, uitsluitend voor de 

persoonlijke doeleinden van de cliënt en voor de doeleinden zoals bedoeld in deze 

overeenkomst. De ontvangen inhoud en modules mogen niet gedeeld worden, ook niet met 

vrienden of familie.  

7.4. De cliënt mag geen van de materialen of middelengebruiken die door de lerares tijdens de 

levering van het programma zijn verstrekt voor: 

7.4.1. enig commercieel doel of voordeel zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de lerares en relevante licentie indien van toepassing te 

verkrijgen; 
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7.4.2. onwettige doeleinden, schade of leed zouden toebrengen aan de persoon of 

schade zouden toebrengen aan ons bedrijf of onze reputatie. 

7.5. Geen enkele inhoud die door de lerares worden gedeeld als onderdeel van het programma is 

toegestaan om te delen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de lerares. 

 

8. Gegevensbescherming 

 

8.1. Met betrekking tot de diensten die onder deze overeenkomst moeten worden geleverd, komen 

de partijen overeen dat met betrekking tot alle informatie, al dan niet vertrouwelijk, die tussen 

de partijen wordt gedeeld, zij individueel verantwoordelijk zijn voor de naleving van alle 

relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. 

8.2. Alle informatie of gegevens die door de cliënt worden verstrekt op grond van deze 

overeenkomst, inclusief vertrouwelijke informatie, worden door de lerares bewaard en 

opgeslagen, geopend en verwerkt in overeenstemming met de erkende wetgeving inzake 

gegevensbescherming. 

8.3. Beide partijen komen overeen passende maatregelen te nemen om alle informatie veilig en 

beveiligd te houden en te beschermen tegen verlies en vernietiging, inclusief onbedoelde en 

onwettige of ongeoorloofde verwerking. 

8.4. Beide partijen komen overeen een kopie van alle informatie te verstrekken na ontvangst van 

een behoorlijk en redelijk verzoek om gegevens. Een dergelijk verzoek wordt binnen een 

redelijke termijn behandeld. 

8.5. Alle documentatie en informatie die in de loop van het programma aan de lerares wordt 

verstrekt, wordt in overeenstemming met de relevante bewaarrichtlijnen bewaard voor een 

periode van niet minder dan 6 jaar. 

8.6. De verplichtingen die in dit artikel 8 zijn uiteengezet, blijven van kracht na beëindiging van deze 

overeenkomst. 

 

9. Aansprakelijkheid 

 

9.1. De lerares heeft alles in het werk gesteld om het programma en de diensten nauwkeurig weer 

te geven. Eventuele getuigenissen en/of voorbeelden van ervaren resultaten zijn niet bedoeld 

om aan te geven of te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten zal bereiken. 

Het succes van elk individu hangt af van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, 

toewijding, verlangen en motivatie. Als de cliënt beslist veranderingen te maken in haar privé 

en zakelijk leven dan brengt dit een risico met zich mee en geeft dit geen vertegenwoordiging 

of garantie met betrekking tot de geleverde diensten. 

9.2. De lerares is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere 

schade. 

9.3. In het geval dat schade wordt geleden door de cliënt als gevolg van het in gebreke blijven of 

schenden van een van de voorwaarden van deze overeenkomst door de lerares, is de volledige 

aansprakelijkheid van de lerares onder deze overeenkomst beperkt tot het bedrag dat door de 

cliënt aan de lerares is betaald op het moment dat de schade wordt geleden. 
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9.4. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en op elk moment daarna stemt de cliënt ermee 

in geen actie te ondernemen om de lerares, haar collega’s, werknemers, aannemers of cliënten, 

of zijn of hun reputatie te schaden of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze zal 

leiden tot ongewenste of ongunstige publiciteit voor de lerares, medewerkers, onderaannemers 

of cliënten. 

9.5. In het geval dat er een geschil ontstaat in verband met deze overeenkomst en de levering van 

de diensten dat niet met wederzijdse instemming kan worden opgelost, komen de partijen 

overeen om de zaak voor bemiddeling voor te leggen aan een onafhankelijke bemiddelaar. In 

het geval dat een oplossing na bemiddeling nog steeds niet mogelijk is, zullen juridische stappen 

worden ondernomen. 

9.6. De partijen komen overeen dat zij over een adequate verzekeringsdekking beschikken om te 

voldoen aan eventuele aansprakelijkheden die zich in verband met deze overeenkomst kunnen 

voordoen. 

 

10. Bemerken 

 

10.1. Wanneer in deze overeenkomst wordt verwezen naar het verstrekken van een kennisgeving, 

wordt een dergelijke kennisgeving geldig betekend indien deze per e-mail of prioriteit post wordt 

verzonden naar het adres van de andere partij zoals uiteengezet in deze overeenkomst en wordt 

deze als volgt geacht te zijn betekend: indien verzonden per e-mail, na ontvangst van een 

geldige leveringskennisgeving, indien vóór 17.00 uur Belgische tijd, of om 9.00 uur de volgende 

werkdag. 

 

11. Algemene bepalingen 

 

11.1. De lerares is niet meer info, kennis en dienstbaarheid verschuldigd dan in de overeenkomst en 

modules uitgeschreven staat.  

11.2. De lerares geeft les vanuit haar expertise en kennisbank. Zij is niet dé expert in deze thema’s 

en is daarom niet meer verschuldigd dan haar eigen expertise hierrond.  

11.3. Spirituele gedachten en ideeën die voorkomen uit deze opleiding zijn gebaseerd op eigen 

ervaringen en zijn daarop subjectief, niet wetenschappelijk gebaseerd, zijn geen feiten en het 

is de verantwoordelijkheid van de cliënt hoe zij dit in haar leven integreert. Ook de gevolgen van 

de implementatie van deze kennis en ideeën hiervan haar verantwoordelijkheid. 

11.4. Het nalaten van een van de partijen om een bepaling van deze overeenkomst actief af te 

dwingen, belet die partij niet om vervolgens te proberen een voorwaarde of verplichting van 

deze overeenkomst af te dwingen en een dergelijk verzuim vormt geen verklaring van afstand, 

vermindering of beperking van enig recht. 

11.5. In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of om welke reden dan ook niet-

afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen geldig 

en afdwingbaar. 

11.6. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle andere onderhandelingen, 

ontwerpen, correspondentie en discussies voorafgaand aan de uitvoering van deze 

overeenkomst. 
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11.7. Alles zal in het werk worden gesteld om deze overeenkomst uit te voeren en de diensten te 

leveren, maar de lerares is niet aansprakelijk voor enige vertraging of falen in de levering van 

de diensten indien de lerares wordt verhinderd of vertraagd door een overmacht, staking, oorlog, 

rellen, lock-outs, brand, epidemie, overstroming, ongeval, ziekte, overlijden van familieleden, 

operatie, bevalling, vertragingen tijdens het transport, elke handeling of nalatigheid van een 

telecommunicatiebedrijf of externe leverancier van diensten, of enige andere omstandigheden 

buiten de controle van de lerares. In dergelijke omstandigheden zal de tijd van levering van 

diensten worden verlengd tot een redelijke termijn na de gebeurtenis die de behoorlijke 

uitvoering verhindert of verstoort, en in geen geval zal de lerares aansprakelijk zijn voor enig 

verlies of schade die de cliënt als gevolg daarvan lijdt. 

11.8. De lerares erkent het belang van telecommunicatie voor de levering van het programma en 

stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te leveren om redelijke noodvoorzieningen te 

bieden om eventuele impact of vertraging te beperken die kan worden veroorzaakt aan de 

levering van de diensten door vertraging of falen van telecommunicatiediensten. Niets in deze 

bepaling heeft invloed op de toepassing van deze clausule wanneer zich een onverwachte 

gebeurtenis voordoet. 

11.9. Deze overeenkomst wordt gesloten in België, de hoofdvestiging van de lerares en deze 

overeenkomst en de rechten van de partijen bij deze overeenkomst worden beheerst door het 

recht van België. De partijen bij de overeenkomst onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie 

van de rechtbanken van België en de wetten die van tijd tot tijd van kracht zijn. 

11.10. De cliënt gaat ermee akkoord dat er geen andere verklaringen zijn afgelegd door de lerares om 

de cliënt ertoe aan te zetten deze overeenkomst aan te gaan en dat geen enkele wijziging van 

de voorwaarden van deze overeenkomst van kracht zal zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend 

door beide partijen. 

11.11. De cliënt erkent dat zij voldoende tijd heeft gekregen om juridisch advies in te winnen alvorens 

deze overeenkomst aan te gaan. 
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Ik bevestig dat mijn handtekening aangeeft dat ik volledig begrip en instemming heb met de 

hierboven beschreven informatie. 

 

 

ONDERTEKEND DOOR DE CLIËNT 

 

Datum van vandaag:  

 

Handtekening + schrijf ‘gelezen en goedgekeurd’ erbij:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESIGNEERD DOOR DE LERARES 

 

 

Naam: Lydia Maertens 

  

 

Handtekening: 

 

Gelezen en goedgekeurd 

Lydia Maertens 
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Schema 1 

1.  Details van de levering van het programma 
 
1.1. Het programma zal worden uitgevoerd 

1.1.1. via online leerplatform; 
1.1.2. 10 modules 
1.1.3. geleverd tussen 1/08/2022 en 30/09/2023 

 
2. Betalingsplan voor de vergoeding (indien overeengekomen tussen de partijen)  

 

2.1. De partijen komen overeen dat de vergoeding in de volgende termijnen zal worden betaald: 
 

Vervaldatum betaling Bedrag 

Onmiddellijk na inschrijving 

en ontvangen van contract. 

€888 (ingeschreven tot 

en met 20/07/2022) 

 

OF  

 

€999 (ingeschreven na 

20/07/2022) 

 


