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1. Behoudens schriftelijk en afwijkend akkoord zijn deze voorwaarden van toepassing op
alle overeenkomsten; alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren.
Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs vermeld op documenten van de Klant, zijn
alleen dan aan JK-Balance tegenstelbaar, wanneer zij door JK-Balance schriftelijk zijn
bevestigd.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Overgemaakt op Iban:
NL68KNAB0254879373 of contant/ per pin te worden voldaan. In geval van laattijdige
betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele
verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal
in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd
zijn, met een minimum van 100,00 € en onverminderd eventuele kosten van
aanmanings- en gerechtskosten. Ten aanzien van de Consument heeft JK-Balance
het recht, na een ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst, een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2
procentpunten te laten gelden. De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het
verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen zonder voorafgaande
rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.
3. Afzeggingen voor 48 uur, na 48 uur zal 50% van het bedrag in rekening worden
gebracht.
4. Verplaatsingskosten bedragen €0,28 per kilometer.
5. JK-Balance kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor materiële en
lichamelijke schade, behoudens door opzet of grove schuld of deze van haar
aangestelden of lasthebbers, opgelopen tijdens het volgen van cursussen. De Klant
erkent dat er wordt gewerkt met levende dieren en erkent uitdrukkelijk de risico’s en
eventuele schade van dien voor zich te nemen. Bezoek aan de praktijk is op eigen
risico.
6. In geval JK-Balance gehouden zou zijn tot enige schadevergoeding van welke aard
dan ook, is deze beperkt tot de door de Klant betaalde sommen.
7. De Klant verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit
dat tijdens de opleiding beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt,
welke door JK-Balance kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en
verspreid worden via internet door JK-Balance. In geval geïndividualiseerde beelden
van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te
raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor
commerciële doeleinden. Het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn
ervaringen met de opleiding zal steeds worden beschouwd als impliciete instemming
met de aanwending van de beelden voor voornoemde commerciële doeleinden.

