
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

De prijs : 

De prijs bevat de deelname aan de cursus, de documenten of syllabus, dranken en een sandwich 
(uitsluitend in geval van volledige dagen). 

Wanneer de opleiding méér dan 1 dag duurt, is de prijs betaalbaar voor de volledige cyclus en mag niet 
opgesplitst worden. 

De prijs is verschillend : 

 Voor de werkers van de erkende diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: 35 euro voor een halve dag - 70 euro per volledige dag; 

 Voor de werkers in de non-profit sector of gelijkwaardig (de diensten schuldbemiddeling van het 
Waalse en Vlaamse Gewest, OCMW's, Vzw’s, openbare diensten, openbare bedrijven,...) en voor 
werkzoekenden: 45 euro voor een halve dag - 90 euro per volledige dag; 

 Voor werkers van privébedrijven, advocaten, deurwaarders, notarissen, enz. : 65 euro voor een 
halve dag - 130 euro per volledige dag. 

Inschrijving: 

U kunt u inschrijven : 

 Per fax : 02/217.88.07; 

 Per post : VZW Steunpunt-Schuldbemiddeling, Jubelfeestlaan 153-155 te 1080 Brussel; 

 Per e-mail: info@steunpuntschuldbemiddeling.be 

 Via de website: www.steunpuntschuldbemiddeling.be 

De opleidingen worden met de steun van de GGC en de Cocof georganiseerd. Ze zijn als eerste 
bestemd voor erkende diensten of diensten die een aanvraag om erkenning hebben ingediend. 
Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, worden de inschrijvingen chronologisch geregistreerd 
volgens ontvangst door het Steunpunt. De plaatsen die door de erkende diensten niet gebruikt zijn zullen 
toegekend worden aan iedere geïnteresseerde persoon in functie van zijn inschrijvingsdatum. 

Bevestiging van de inschrijving : 

Zodra het minimum aantal deelnemers bereikt is, zal het Steunpunt-Schuldbemiddeling een 
inschrijvingsbevestiging naar de deelnemers zenden samen met alle praktische inlichtingen over de 
opleiding. 

Behalve voor de erkende diensten schuldbemiddeling zal de inschrijving slechts na ontvangst van de 
betaling definitief zijn.  

Annulatie: 

De vzw Steunpunt-Schuldbemiddeling houdt zich het recht voor om de data en plaats van de opleiding 
te wijzigen alsook opleidingen te annuleren indien er te weinig deelnemers zijn. 

De deelnemers zullen hiervan verwittigd worden en zullen de mogelijkheid hebben hun inschrijving te 
annuleren en de terugbetaling ervan te vragen.  

Betaling: 

Gelieve de betaling op onze bankrekening binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur uit te 
voeren.   

Annuleringsvoorwaarden : 

Annulering moet schriftelijk (post, fax, mail) of  

telefonisch gebeuren. In dit geval moet een schriftelijke bevestiging volgen. 

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de opleiding, zal een forfaitaire vergoeding van 15,00 
euro aangerekend worden door de Vzw Steunpunt-Schuldbemiddeling voor administra-tieve kosten. 
Minder dan 30 dagen vóór de cursusaanvang blijft het totaal bedrag verschuldigd. 

Een ingeschreven deelnemer mag zich wel door een andere persoon laten vervangen. 
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Attest van deelname aan de basisopleiding 

Bij het begin van iedere opleidingsdag zal de lijst van de aanwezige deelnemers ingevuld worden. Deze 
lijst zal als basis dienen voor het verzenden van het attest van deelname. 

In geval van annulering of afwezigheid, zullen we 

slechts een voorlopig attest opstellen, waarop vermeld staat dat de dag(en) van afwezigheid in de 24 
maanden ingehaald moeten worden. Deze inhaaldag(en) zal (zullen) aan 25 €/per dag gefactureerd 
worden.  

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Onze vereniging respecteert de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De 
gegevens die met behulp van dit inschrijvingsformulier worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dienst die u aanvraagt (meer bepaald om uw inschrijving te kunnen bevestigen, u een 
factuur te kunnen sturen of u een opleidingsattest te kunnen bezorgen). De gegevens worden alleen in 
functie van deze dienstverlening gebruikt en worden maar zolang bewaard als nodig is voor de correcte 
uitvoering van deze dienst. 

Daarnaast zullen we, tenzij u zich daartegen verzet, uw e-mailadres eveneens gebruiken om u te 
informeren over de activiteiten van het Steunpunt (opleidingen, informatiesessies over de collectieve 
schuldenregeling, conferenties, colloquia, enz.) en over actuele ontwikkelingen op het gebied van 
schuldbemiddeling. Het spreekt vanzelf dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om zich uit te schrijven 
van deze nieuwsbrief. 

Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de pagina "Bescherming van de persoonlijke levenssfeer" 
op onze website. 

U kunt bovendien te allen tijde vragen om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen. Als u 
hierover vragen heeft, gelieve contact op te nemen met: info@steunpuntschuldbemiddeling.be 
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