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ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN 

1. Door zich in te schrijven verklaart men kennis genomen te hebben van onderhavige 
algemene voorwaarden , deze te aanvaarden en verbindt men zich ertoe deze na te leven. 
 

2. Elke inschrijving is definitief na schriftelijke bevestiging van de inschrijving aan de klant door 
Jurplus. 
 

3. De deelnemer aanvaardt dat de open opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek 
op maat van de klant gecreëerd werden.  
Bijgevolg aanvaardt de deelnemer dat Jurplus geen garantie geeft en geen 
verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de opleiding om 
aan de specifieke behoeften van de deelnemer te beantwoorden.  
 
Specifieke opleidingen op maat van de klant kunnen ingericht worden op vraag van de klant. 
Dit valt echter buiten deze relatie. 
 

4. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na verzending. Bij niet-betaling van de 
factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verwijlintresten aangerekend worden, overeenkomstig de wettelijke rentevoet, evenals een 
schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 35 €.  
Jurplus is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. 
 
In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van 
Jurplus te voldoen, kan Jurplus alle deelnames door de klant aan opleidingen opschorten tot 
wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde 
schadevergoeding en verwijlinteresten. 
 

5. Alle prijzen zijn exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het 
ogenblik van de inschrijving. 
 
6. Indien de deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de opleiding waarvoor hij 
ingeschreven is, kan kosteloos geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen op voorhand. Dit 
dient steeds schriftelijk (o.a. email) te gebeuren. 
 
Daarna wordt de volledige prijs aangerekend, maar kan de klant zich: 
 ofwel laten vervangen door een andere persoon; 
 ofwel, indien mogelijk, opteren voor deelname aan dezelfde opleiding op een andere 

datum. 
 

7. Jurplus zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de opleidingen te kunnen laten 
doorgaan.  
 
Ingeval van overmacht (vb. ziekte, pandemie, telecommunicatieproblemen bij online 
opleidingen, …) kan Jurplus de opleidingen annuleren of verplaatsen naar een andere datum. 
In dit geval kan de klant zijn inschrijving annuleren of opteren voor deelname aan de 
verplaatste sessie. 
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Jurplus behoudt zich daarnaast het recht voor om bij minder dan 5 inschrijvingen een 
geplande, nog niet gestarte opleiding te annuleren, over te gaan naar een online opleiding of 
te verplaatsen naar een andere datum. 
In de laatste 2 gevallen hebben de reeds ingeschreven deelnemers het recht om zich uit te 
schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving. 
 

8. De inhoud, documentatie en opleiding mag niet worden opgenomen (audio en/of visueel), 
doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van Jurplus. 
 

9. Jurplus (met inbegrip van haar medewerkers en lesgevers) besteedt de uiterste zorg aan de 
kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en 
met de nodige vakkennis verstrekt. Desondanks kunnen er vergissingen of fouten in 
voorkomen. 
Jurplus kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, 
financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de 
interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, 
adviezen en/of informatie. 
 

10. Jurplus is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge 
van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid. 
 

11. De door de klant verstrekte gegevens m.b.t. de inschrijving worden opgenomen in het 
bestand van Jurplus. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor facturatie en met het oog 
op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Jurplus 
aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie 
tussen de klant en Jurplus.  
 
De gegevens (naam, voornaam, functie) kunnen meegedeeld worden in kader van een 
deelnemerslijst aan andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich 
ingeschreven heeft.  
 
Jurplus zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te 
nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens en tegen iedere andere niet 
toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de 
techniek.  
 
Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden. 
 
De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen 
en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing.  
Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy. 
 

12. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal 
geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid 
van de betwiste clausule. 
 

13. Op de relatie tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle 
betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Leuven. 
 


