Algemene voorwaarden Odelle
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KEVIN DEBEUCKELAERE, hierna aangeduid onder de benaming Odelle. De
voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever. Ze zijn van toepassing met
uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden moeten steeds schriftelijk
overeengekomen worden en gelden enkel voor die overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen
Odelle en de opdrachtgever kunnen door de opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij mits schriftelijke toestemming.
2. Na ontvangst door Odelle van een verzoek tot informatie of prijsaanvraag zal Odelle – zo nodig na het opvragen van bijkomende informatie - een
offerte opmaken. De door Odelle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, Odelle valt onder de vrijstellingsregeling van BTW. De offerte is
geldig voor een termijn van 10 dagen te rekenen van de datum van de offerte, tenzij anders vermeld. Dit is de termijn gedurende dewelke Odelle er
zich toe verbindt om geen andere opdrachten op het aangevraagde tijdstip te aanvaarden. Er komt een overeenkomst tot stand na ontvangst binnen
voormelde termijn van de door de opdrachtgever ondertekende offerte dan wel het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de opdrachtgever met de
prijsopgave. Na het verstrijken van voormelde termijn zal steeds uitdrukkelijke navolgende aanvaarding van de opdracht door Odelle noodzakelijk
zijn alvorens de overeenkomst tot stand komt.
3. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot de prestaties zoals worden omschreven op de prijsopgave. Bijkomende diensten worden steeds
in regie aangerekend.
4. Odelle verbindt zich ertoe om voldoende tijdig ter plaatse aanwezig te zijn (max. 1u voor aanvangsuur) teneinde voorbereidingen te treffen, m.i.v.
een eventuele rondleiding door de opdrachtgever op het terrein. In zoverre Odelle in de onmogelijkheid zou zijn tijdig aanwezig te zijn dan wel de
opdracht te laten doorgaan, zal hij de opdrachtgever daarvan zo spoedig verwittigen. Het niet kunnen doorgaan van een opdracht ingevolge
overmacht in hoofde van Odelle zal geen aanleiding kunnen geven tot enerlei schadevergoeding, de opdrachtgever zal hoogstens aanspraak kunnen
maken op terugbetaling van hetgeen door hem reeds werd betaald. Door de opdrachtgever worden onder meer volgende, doch niet limitatief
opgesomde, omstandigheden uitdrukkelijk als overmacht in hoofde van Odelle aanvaard : problemen met het voertuig, problemen onderweg naar
de locatie, gure weersomstandigheden (storm, sneeuw …), ziekte in hoofde van Odelle.
5. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid dat de voorstelling op een volledig verharde ondergrond en zonder obstakels en in veilige
omstandigheden (o.m. afwezigheid verkeer) kan doorgaan. Odelle beoordeelt vrijelijk of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde locatie
aan deze vereisten voldoet en kan zo nodig om aanpassingen verzoeken, het parcours wijzigen, dan wel weigeren verdere uitvoering te geven aan
de opdracht.
6. Odelle heeft per aanwezige begeleider recht op minimaal 1 consumptie per uur. Indien de opdracht langer duurt dan 4 u. zorgt de opdrachtgever
voor een eenvoudige maaltijd. De opdrachtgever stelt een kleedruimte, voorzien van wasgelegenheid, spiegel, stopcontact, een tafel en 2 stoelen
ter beschikking van Odelle.
7. Het is Odelle toegestaan een voorschot te vragen op de prijs, betaalbaar binnen de door Odelle gestelde termijn. De prijs van de opdracht dient,
behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, evenwel in elk geval integraal vereffend te zijn uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de te leveren
opdracht en dit op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige betaling begint een intrest te lopen van 12% per jaar, te rekenen
vanaf de dag van de betreffende vervaldag tot de dag waarop algehele betaling is ontvangen. In voorkomend geval is de opdrachtgever, buiten de
intresten en inningskosten, tevens een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de hoofdsom van de factuur, met een minimum van 125,00 euro.
8. Indien de opdrachtgever een gedeelte of het geheel van de opdracht annuleert, is hij volgende annulatievergoeding verschuldigd,
- bij annulering tot en met de 30ste dag voor de dag van de opdracht : 25% van de som
- bij annulering tot en met de 14ste dag voor de dag van de opdracht : 75% van de som
- bij annulering minder dan 14 dagen voor de dag van de opdracht : 100 % van de som
9. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om elke beschadiging en/of diefstal van de bus, apparatuur, kledij of andere eigendommen van Odelle in
uitvoering van de opdracht volledig te vergoeden, onverminderd het recht van de opdrachtgever om in voorkomend geval verhaal te nemen op de
verantwoordelijke.
10. De opdrachtgever geeft toestemming aan Odelle om foto’s van de door haar verzorgde opdracht te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden via
eender welk medium (o.m. via website, sociale media) en ziet ter zake af van enerlei vordering dienaangaande lastens Odelle.
11. Partijen komen overeen dat het Belgisch recht exclusief van toepassing is op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de woonplaats van Odelle of de rechtbanken van de woonplaats van de opdrachtgever, naar onze
keuze, alleen bevoegd.
12. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit
de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
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