ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING SPORTKAMPEN TEAMADVENTURE

Artikel 1 - Definities
1.1.

Account
De online registratie van een Ouder via de Website. Aan de Account worden de voor de
identificatie van de Ouder vereiste persoonsgegevens (voornaam, naam, telefoon en e-mail)
verbonden. De Ouder dient zijn/haar kinderen als Deelnemer toe te voegen aan de Account.
Het is strikt noodzakelijk om een Account per gezin te creëren (en niet bijvoorbeeld samen met
neven of nichten, vrienden…), zodat we per Deelnemer de juiste gegevens hebben en ook een
juist fiscaal attest kunnen afleveren.

1.2.

Sportkamp
Activiteiten georganiseerd door Teamadventure voor Kinderen van 3 tot 14 jaar. Elk
Sportkamp is geschikt voor een welbepaalde leeftijdscategorie, kent een eigen programma
en heeft een afzonderlijke Prijs.

1.3.

Algemene Voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden betreffende de inschrijving voor Sportkampen van
Teamadventure, inbegrepen de Gebruiksvoorwaarden van de Website. (klik hier om de
gebruiksvoorwaarden van de website te bekijken)

1.4.

Deelnemer
Kind dat door de Ouder als Deelnemer wordt gekoppeld aan de Account. De correcte
registratie van een Deelnemer vereist minstens de opgave van de volgende persoonsgegevens:
voornaam, naam, geboortedatum, maat T-shirt voor meerdaagse kampen (kamp van
minimum 3 aaneensluitende dagen).

1.5.

Gebruiksvoorwaarden van de Website
Voorwaarden betreffende het gebruik en de werking van de website
www.teamadventure.be. (klik hier om de gebruiksvoorwaarden van de website te bekijken)

1.6.

Inschrijvingsperiode
De termijn gedurende dewelke via de Website kan worden ingeschreven voor een
Sportkamp.

1.7.

Ouder
De ouder, wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer.

1.8.

Teamadventure
De vzw Teamadventure, vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Houtkantlaan 98 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
nummer 0480096253.

1.9.

Website
De website www.teamadventure.be
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Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.

Door in te schrijven overeenkomstig artikel 2, verklaart u kennis te hebben genomen van deze
Algemene Voorwaarden en erkent u deze te begrijpen en te aanvaarden.

2.2.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties,
diensten en overeenkomsten van Teamadventure, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou
zijn overeengekomen.

2.3.

Teamadventure is slechts verbonden tot uitvoering van haar verbintenissen na uw
aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en betaling van de Prijs overeenkomstig artikel
x.

Artikel 3 – Inschrijving
3.1.

Inschrijvingen – Inschrijven voor de Sportkampen doet u via de Website. Bij uw eerste
aanmelding zal u als Ouder gevraagd worden om u online te registreren en een Account aan
te maken.
De inschrijving voor een Sportkamp wordt maar aanvaard, nadat u zich uitdrukkelijk akkoord
heeft verklaard met onderhavige Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de
Website www.teamadventure.be.

3.1.

Inschrijvingsperiode – Voor alle Sportkampen geldt een Inschrijvingsperiode. Informatie
omtrent het Sportkamp en de Inschrijvingsperiode vindt u terug op de Website.
Inschrijvingen ontvangen tijdens de Inschrijvingsperiode worden behandeld volgens het
principe ‘first come, first served’ en dit totdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
Ingeval u wenst in te schrijven voor een Sportkamp en het maximaal aantal deelnemers is
bereikt, ontvangt u daarvan een melding. In voorkomend geval kan u ervoor kiezen om
opgenomen te worden op een wachtlijst. U zal dan van Teamadventure een bericht ontvangen
van zodra er opnieuw een plaats zou vrijkomen.

3.2.

Betaling – Na goedkeuring van uw inschrijving ontvangt u een e-mail met de
betalingsgegevens (bedrag, rekeningnummer en betalingsreferte). Uw inschrijving is maar
definitief indien het volledig verschuldigd bedrag is overgeschreven binnen een termijn van
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van deze e-mail.
Een betaling dient bovendien steeds minimum 30 dagen voor aanvang van het Sportkamp te
gebeuren. Dit geldt ook bij een laattijdige inschrijving (minder dan 60 dagen voor aanvang van
het kamp), zodat de betaaltermijn van 30 dagen overeenkomstig zal verkorten. Bij “last
minute” inschrijvingen verwachten we een onmiddellijke betaling, zodat de betaling is
gebeurd voor de aanvang van het kamp.
Teamadventure houdt zich het recht voor om uw inschrijving te annuleren en de plaats
opnieuw open te stellen indien u niet tijdig betaalt.

3.3.

Bevestiging – Ouders die een kind geldig hebben ingeschreven, ontvangen op het einde van
de Inschrijving via de Website bevestiging van de inschrijving per e-mail. De inschrijving wordt
door Teamadventure intern goedgekeurd en u ontvangt een tweede mail ter bevestiging met
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de betalingsgegevens en de vraag de medische informatie aan te vullen. Pas nadat de betaling
is gebeurd binnen de 30 dagen, is de inschrijving definitief.
3.4.

Belangrijke Opmerkingen – Indien uw kind op medisch vlak een speciale behandeling behoeft
(bv. medicatie, allergie...) is het noodzakelijk dat Teamadventure hiervan op de hoogte is. U
verbindt er zich daarom toe om:
a) Alle noodzakelijke en nuttige informatie bij de online inschrijving te vermelden in het
luik “medische informatie”;
b) Deze informatie te bespreken met de verantwoordelijke monitor voor aanvang van
het Sportkamp of uiterlijk bij het begin de aanvangsdag.
Teamadventure voorziet fruit, koek, water en warme maaltijden aan alle deelnemers. Het
menu wordt op voorhand doorgestuurd. Allergeneninfo kan te allen tijde worden opgevraagd.
Indien de Deelnemer bepaalde maaltijden niet mag eten, vragen we u zelf een alternatieve
koude maaltijd te voorzien.

3.5.

Praktische informatie en Programma – Een week voor aanvang van het sportkamp zal u een
mail ontvangen met alle praktische info over het gekozen sportkamp (wat mee te nemen,
wanneer wordt u verwacht, etc.).
Het programma van het Sportkamp geldt steeds als indicatief. Teamadventure houdt zich het
recht voor, en de Ouder aanvaardt, om het programma aan te passen in functie van onder
meer het weer, het aantal aanwezige Deelnemers of andere factoren.

Artikel 4 – Annulering en Afwezigheid
4.1.

Annulering door de Deelnemer
4.1.1. Met recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld
De annulering van een inschrijving van een Deelnemer voor aanvang van het Sportkamp geeft
slechts recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij:
1. Ziekte, ongeval of blessure van de Deelnemer, mits voorlegging van een doktersattest
waaruit de onmogelijkheid tot deelname blijkt voor de duur van het Sportkamp;
2. Overlijden van de Deelnemer of een familielid van de Deelnemer in de eerste of tweede
graad.
Bij annulering om voormelde redenen wordt het inschrijvingsgeld u teruggestort.
Teamadventure houdt zich evenwel het recht voor om een administratiekost van 15,00 EUR
aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld.

4.1.2. Zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar met recht op krediet op
uw Account
De annulering van een inschrijving van een Deelnemer voor aanvang van het Sportkamp
omwille van een andere reden dan in 4.1.1. vermeld, geeft geen recht op terugbetaling, maar
wel op een krediet op uw Account, in de hieronder beschreven omstandigheden. Dit krediet
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kan worden gebruikt bij de inschrijving voor een volgend Sportkamp. Dit krediet blijft
maximum 2 jaar geldig.
Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van het Sportkamp annuleert, plaatsen wij het betaalde
bedrag verminderd met 15,00 EUR administratiekosten, op uw Account als krediet of tegoed.
Annuleert u tot 1 week voor aanvang van het Sportkamp, plaatsen wij 50% van het betaalde
bedrag verminderd met 15,00 EUR administratiekosten, als krediet of tegoed op uw Account.
Dit krediet of tegoed blijft maximum 2 jaar geldig.
4.1.3. Zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch op krediet of tegoed op
uw Account
Wanneer u annuleert minder dan 1 week voor aanvang van het Sportkamp of zonder
verwittiging omwille van een andere reden dan in 4.1.1. vermeld, heeft u geen recht op
terugbetaling, noch op een krediet of tegoed van het inschrijvingsgeld.
Gelieve ons steeds op de hoogte te brengen wanneer u een Sportkamp wenst te annuleren.
Dit kan door een mailtje te sturen naar lieselot@teamadventure.be met vermelding van welk
Sportkamp u wenst te annuleren, periode, naam van uw kind en de reden tot annulering.
4.2.

Annulering door Teamadventure – Teamadventure houdt zich het recht voor om een
Sportkamp te annuleren, wanneer zij na verloop van de Inschrijvingsperiode vaststelt dat er te
weinig Deelnemers zijn ingeschreven of ingeval het Sportkamp niet kan doorgaan wegens
omstandigheden buiten de wil van Teamadventure om.
U wordt hiervan zowel telefonisch als per e-mail op de hoogte gebracht.
Bij annulering door Teamadventure worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden u integraal
teruggestort.

4.3.

Afwezigheid tijdens het Sportkamp – Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking
of opschorting van verdere deelname om redenen zoals vermeld onder artikel 4.1.1., geeft
geen recht op de terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Wel ontvangt u een
krediet van 20,00 EUR per volledige dag dat de Deelnemer afwezig is, op voorlegging van het
overeenkomstig artikel 4.1.1. vereist attest. Dit krediet kan worden gebruikt bij de inschrijving
voor een volgend Sportkamp.
Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking of opschorting
van verdere deelname omwille van ziekte, ongeval of blessure, geeft geen recht op de
terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Wel ontvangt u vanaf 2 dagen
afwezigheid door ziekte, ongeval of blessure, tijdens een volle week kamp (= een kamp
bestaand uit 5 aaneensluitende dagen) een krediet van 20,00 EUR per dag met een maximum
bedrag per kamp van 60,00 EUR, op voorlegging van een doktersattest. Dit krediet kan worden
gebruikt bij de inschrijving voor een volgend Sportkamp.
Bijvoorbeeld: de Deelnemer is aanwezig op maandag en dinsdag, maar wordt dinsdagavond
ziek. Woensdag, donderdag en vrijdag is de Deelnemer afwezig. Hij heeft recht op 60,00 EUR
krediet.
Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking of opschorting van verdere
deelname omwille van andere redenen dan hierboven omschreven, geeft geen recht op de
terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld, noch op een krediet.
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Artikel 5 – Prijs
5.1.

Prijs – Alle door Teamadventure gehanteerde prijzen worden gerekend in euro. De prijs omvat
de deelname aan het Sportkamp en de opvang, begeleiding door monitoren, de nodige
tussendoortjes, water en een warm middagmaal (tenzij anders vermeld). Bij Sportkampen van
minimum 3 dagen omvat de prijs ook een Teamadventure t-shirt en drinkfles. Per kamp van
minimum 3 dagen ontvangt de Deelnemer een Teamadventure t-shirt. De Teamadventure
drinkfles wordt verdeeld per seizoen, met andere woorden per kalenderjaar. Bijvoorbeeld: de
deelnemer volgt een kamp in de Paasvakantie jaar x. Hij ontvangt een drinkfles en t-shirt.
Dezelfde Deelnemer volgt opnieuw een kamp tijdens de zomervakantie van het jaar x, hij krijgt
enkel een Teamadventure t-shirt en wordt verwacht zijn drinkfles die hij heeft ontvangen
tijdens de paasvakantie mee te brengen voor het dagelijks gebruik tijdens het kamp.

5.2.

Korting – Door in te schrijven voor een Sportkamp verkrijgt de Deelnemer een korting van 5,00
EUR voor de inschrijving op het eerstvolgende Sportkamp van de Deelnemer zelf of een
gezinslid binnen dezelfde Account. Voor een derde en alle volgende inschrijvingen verkrijgt de
Deelnemer automatisch een korting van 10,00 EUR. Deze korting is geldig gedurende één jaar
en per gezin binnen dezelfde Account. Het is van belang om de account effectief per gezin te
creëren (en niet met neven en nichten bijvoorbeeld), zodat wij de juiste gegevens hebben en
ook een correct fiscaal attest per Deelnemer kunnen afleveren.
Voorbeeld:
- Stan volgt een Sportkamp in de eerste week van de paasvakantie, zijn zus Julie in de tweede
week;
- in de zomervakantie volgen ze elk nog één Sportkamp;
- in het daaropvolgend jaar volgt Stan een Sportkamp in de Paasvakantie.
Stel dat elk Sportkamp 140,00 EUR kost. Wat betaalt u dan in dit geval?
- Sportkamp 1 (Stan):
- Sportkamp 2 (Julie):
- Sportkamp 3 (Stan):
- Sportkamp 4 (Julie):
- Sportkamp 5 (Stan):

€ 140
€ 135
€ 130
€ 130
€ 140

Artikel 6 – Fiscale voordelen en attesten
6.1.

Voorwaarden – Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is een deel van de
inschrijvingsprijs fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang, indien de volgen voorwaarden
zijn voldaan:






De Deelnemer is jonger dan 12 jaar ;
De belastingplichtige geniet zelf een beroepsinkomen;
De Deelnemer waarvoor men opvangkosten aftrekt, is fiscaal ten laste van de
belastingplichtige of de helft van het belastingvoordeel wordt aan de
belastingplichtige toegekend;
De Deelnemer was aanwezig tijdens het Sportkamp;
De echtheid en het bedrag wordt gestaafd door een fiscaal attest.
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Het maximaal aftrekbaar bedrag is beperkt tot 11,20 EUR per dag, per kind.
6.2.

Fiscale attesten – De fiscale attesten die betrekking hebben op Sportkampen die plaatsvonden
in het inkomstenjaar, worden u toegezonden via e-mail na afloop van het kamp. Deze attesten
zijn ook steeds te raadplegen via uw Account.
De fiscale attesten van Teamadventure bevatten minstens de persoonsgegevens van de
belastingplichtige en Deelnemer alsook gegevens over het inschrijvingsgeld, het aantal
aanwezige dagen en het betaalde bedrag.

6.3.

Tussenkomst Mutualiteit/Werkgever – Verschillende mutualiteiten en werkgevers komen
tussen in de kostprijs voor de deelname aan Sportkampen. U dient zelf na te gaan of uw
mutualiteit of werkgever voorziet in dergelijke tussenkomst.
Teamadventure voorziet een attest, geldend bij iedere mutualiteit/werkgever, per Deelnemer,
per kamp. Dit attest wordt na afloop van het kamp per mail toegestuurd en is ook steeds
consulteerbaar via uw Account.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verzekering
7.1.

Buitencontractuele aansprakelijkheid – Teamadventure (met inbegrip van haar
aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) streeft ernaar om elke Sportkamp
veilig te laten verlopen. De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer erkent en
aanvaardt echter dat bij Sportkampen, zoals bijvoorbeeld bij sportactiviteiten en buitenspel,
nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten.
Teamadventure is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het
gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s.

7.2.

Contractuele aansprakelijkheid – Teamadventure (met inbegrip van haar aangestelden,
vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt
wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige fouten (met
inbegrip van zware fouten) is Teamadventure niet aansprakelijk.

7.3.

Fouten van derden – Voor zover Teamadventure bij de uitvoering van haar verbintenissen
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout, met inbegrip van
hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout van deze derden.

7.4.

Verjaring – Iedere aanspraak tot schadevergoeding lastens Teamadventure vervalt van
rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een
termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of
redelijkerwijze gekend konden zijn.

7.5.

Overmacht – De aansprakelijkheid van Teamadventure kan niet worden ingeroepen wanneer
het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten
is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme
weeromstandigheden, onlusten, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand,
overstroming, hoog ziekteverzuim, beslissingen of interventies van overheidswege (met
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inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), enz. Teamadventure
is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid
die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft in geen geval recht op een
schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen jegens Teamadventure in essentie een
betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Deelnemer en zijn/haar
wettelijk vertegenwoordiger uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in de gevallen zoals bepaald
onder artikel 4.1.
7.6.

Verzekering – De Deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van
deelname aan het Sportkampen, behoudens indien de Deelnemer is ingeschreven voor een
Sportkamp voor een leeftijdscategorie waartoe hij/zij niet behoort.
Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan kledij, brillen, horloges en andere
persoonlijke bezittingen, evenals moedwillig veroorzaakte schade wordt niet gedekt door de
verzekering. Verlies of diefstal is evenmin verzekerd. Kostbare voorwerpen zoals gsm, iPod of
computerspelletjes laat je dus best thuis.
Ingeval de schade door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Teamadventure in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar
verzekeraar wordt uitgekeerd.
Schade veroorzaakt door de Deelnemer wordt vergoed door de Deelnemer of zijn of haar
wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 8 – Privacy
8.1.

Algemeen – Teamadventure is er zich van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor de
bescherming van uw persoonsgegevens en streeft er daarom naar om u ter zake de best
mogelijke garantie te verlenen.

8.2.

Aanmelding Privacycommissie – Teamadventure is verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens en is daarom aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genaamd), met zetel te 1000 BRUSSEL,
Hoogstraat
139
(Tel:
+32(0)2/213.85.40;
Fax:
+32(0)2/213.85.65;
E-mail:
commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat
toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

8.3.

Doel van de verwerking – De door u, in het kader van de registratie van uw Account en daaraan
verbonden Deelnemers aan Teamadventure verstrekte gegevens, worden door
Teamadventure geregistreerd en bijgehouden.
De opgave van de door Teamadventure vereiste persoonsgegevens is verplicht, indien u wenst
te genieten van de door Teamadventure aangeboden diensten.
De persoonsgegevens worden door Teamadventure aangewend in het kader van de opvolging
van de inschrijvingen en het verstrekken van informatie met betrekking tot het Sportkamp
waarvoor is ingeschreven en toekomstige Sportkampen en activiteiten.

8.4.

Overdracht aan derden – Teamadventure kan de ontvangen persoonsgegevens slechts
overmaken aan derden indien zij daartoe van u een voorafgaande schriftelijke toestemming
heeft verkregen. De doorgifte aan derden vereist daarentegen geen voorafgaande schriftelijke
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toestemming, wanneer Teamadventure:
i.
ii.

daartoe wettelijk verplicht is;
daarom wordt verzocht door een gerechtelijke of politionele instantie.

Teamadventure zal de ontvangen persoonsgegevens slechts kunnen gebruiken voor andere
dan de in de Algemene Voorwaarden omschreven doeleinden, indien zij daartoe uw
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.
8.5.

Inzage, wijziging en verzet – u heeft de mogelijkheid om een afschrift te verkrijgen van uw
persoonsgegevens die door Teamadventure werden verwerkt. Tevens bent u gerechtigd de
beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens te ontvangen.
Daarnaast heeft u het recht de ontvangen persoonsgegevens te laten verbeteren.
U kan zich ook kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, doch
slechts indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is in het kader van
de door Teamadventure aangeboden diensten of een wettelijke verplichting en indien u
daartoe ernstige en gegronde redenen kan inroepen.
Indien u van bovenstaande mogelijkheden gebruik wenst te maken, stuurt u hiertoe een
verzoek met bewijs van identiteit naar info@teamadventure.be.

Artikel 9 – Beeldmateriaal
9.1.

Algemeen - Teamadventure houdt zich het recht voor om tijdens het Sportkampen
fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of laten maken van de
Deelnemers, Ouders of monitoren, individueel of in groep, voor, tijdens of na de activiteiten
(hierna gezamenlijk “Beeldmateriaal” genoemd).

9.2.

Gebruik - Teamadventure houdt zich het recht voor om dit Beeldmateriaal te gebruiken voor
eigen publicaties of publicitair materiaal, gedrukt (zoals bijvoorbeeld flyers, brochures,
posters, boeken of de reproductie voor de Deelnemers, om niet of tegen betaling) of digitaal
(m.n. gebruik op de website in een e-mailhandtekening en in digitale nieuwsbrieven of
reclame).

9.3.

Toestemming – Door een geldige inschrijving overeenkomstig artikel 3, verleent de Ouder – in
het kader van artikel XI.174 van het Wetboek Economisch Recht – de toestemming tot
voormeld gebruik van het Beeldmateriaal door Teamadventure, wanneer de Ouder of
Deelnemer daarin wordt geportretteerd.
Indien u bezwaar zou hebben tegen het gebruik van specifiek Beeldmateriaal van u of de
Deelnemer, verzoeken wij u contact op te nemen per mail info@teamadventure.be.

Artikel 10 – Varia
10.1.

Geldigheid – Indien een (gedeelte van een) bepaling van de Algemene Voorwaarden, de
Gebruiksvoorwaarden van de Website en elke met Teamadventure gesloten overeenkomst
ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere
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bepalingen van Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van de Website en elke met
Teamadventure gesloten overeenkomst niet beïnvloeden.
10.2.

Wijzigingen – Teamadventure houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te
wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de Algemene
Voorwaarden zal worden bekendgemaakt door middel van een verwittiging op de thuispagina
van de Website.
U ontvangt een verwittiging van deze wijziging wanneer u na deze wijziging voor het eerst een
inschrijving doet via uw Account. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn voor u van
toepassing en u zal maar opnieuw een inschrijving kunnen voltooien, nadat u zich uitdrukkelijk
akkoord heeft verklaard met de gewijzigde versie.
U zal dus maar kunnen blijven genieten van de door Teamadventure aangeboden diensten
indien u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1.

Toepasselijk recht – De Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van de Website en
elke met Teamadventure gesloten overeenkomst, is onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2.

Bevoegde rechtbank – Elke betwisting met betrekking tot de Algemene Voorwaarden, de
Gebruiksvoorwaarden van de Website en de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en
beëindiging van elke met Teamadventure gesloten overeenkomst, valt onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent met afdelingen te Gent.
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