
 

 
 

Inschrijvingsvoorwaarden 

“Ondernemen in cultuur” 
 

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt. Men 
meldt zich aan en betaalt via het online inschrijvingsplatform. Men is pas definitief 
ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan info@cultuurloket.be. 
Tot 6/11/2020 wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 10 euro 
administratiekosten. In geval van annulering tussen 7/11/2020 en 4/12/2020 blijft 50% van 
de prijs van de opleiding verschuldigd aan Cultuurloket. Vanaf 5/12/2020 wordt geen 
inschrijvingsgeld meer terugbetaald. 

Door in te schrijven verbindt men zich ertoe de inschrijvingsvoorwaarden na te leven. 

Partijen erkennen dat bij de inschrijving van de opleiding deze overeenkomst gebeurt in 
onzekere tijden als gevolg van het coronavirus COVID-19 en de daarmee gepaard gaande 
gezondheidsproblematiek, evenals de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus 
te beperken.  

Onmogelijkheid tot uitvoering  

Indien de overheidsmaatregelen inzake de bestrijding van het coronavirus COVID-19 of de 
gevolgen ervan, de uitvoering van de verbintenis door Cultuurloket onmogelijk maakt, zoals 
bijvoorbeeld verbod op samenscholing, onmogelijkheid opleidingen in groepsverband te 
geven, etc., dan wordt de uitvoering van de opleiding opgeschort.  

Van zodra de overheidsmaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-
19 of de gevolgen ervan ophouden te bestaan die de onmogelijkheid tot uitvoering 
veroorzaakten, behoudt Cultuurloket zich het recht voor om de opleiding aan te passen zowel 
op het vlak van inhoud, locatie en/of data, of de aangekondigde lesgevers te vervangen  
zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.  

In geval van overmacht kan de opleiding te allen tijde geannuleerd worden. 
 

Cultuurloket behoudt zich het recht voor om de opleiding aan te passen zowel op het vlak van 
inhoud, locatie en/of data, of de aangekondigde lesgevers te vervangen zonder hiervoor 
aansprakelijk te kunnen worden gesteld.  

Cultuurloket is, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk 
voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of 
na de opleidingsmomenten.  

Tijdens de activiteiten kunnen door Cultuurloket foto’s worden gemaakt. Deze kunnen 
worden gebruikt voor publicaties of voor de website en sociale media van Cultuurloket. 

Alle betwistingen zullen beslecht worden voor de rechtbanken van Brussel. 

https://www.cultuurloket.be/opleidingen/winterschool-ondernemen-cultuur/916
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