
Algemene voorwaarden 
Caminart bvba. 
e-mail: info@caminart.be 
website: www.caminart.be 
 
Definities 
1 Caminart bvba, gevestigd te Acht-zalighedenstraat 16, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 
BE0432.412.637 
2 partijen: Caminart bvba, klant of deelnemer. 
3 consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aankopen, bestellingen, 
overeenkomsten van diensten of producten door of namens Caminart bvba. 
2 partijen kunnen allen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen. 
3 partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van 
de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
 
Prijzen 
1 alle gehanteerde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief overige kosten zoals 
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld of anders overeengekomen. 
2 alle gehanteerde prijzen voor diensten en producten op de website of die anderszins kenbaar zijn 
gemaakt, kunnen door de eigenaar te allen tijde gewijzigd worden. 
3 de consument heeft het recht om een overeenkomst met Caminart bvba op te zeggen indien hij / 
zij niet akkoord gaat met een doorgevoerde prijsverhoging. 
 
Niet tijdige betalingen 
1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan rekent Caminart bvba een 
nalatigheidsinterest van 10% op het openstaande bedrag na een eerste aanmaning en uitblijven van 
een betaling. 
Deze interest wordt vermeerderd met 15 euro excl. BTW administratieve kosten. 
2 wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele 
schadevergoeding verschuldigd aan Caminart bvba. 
3 de incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 
4 wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Caminart bvba zijn verplichtingen opschorten totdat de 
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5 in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn 
de vorderingen van Caminart bvba op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6 weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Caminart bvba, 
dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Caminart bvba te betalen. 
 
Garantie 
1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze 
voor Caminart bvba enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 
Culturele activiteiten   
De reservatie van een culturele activiteit via de webshop of mail wordt definitief na betaling.  
Bij niet tijdige betaling wordt de plaats in de activiteit opnieuw opengesteld voor kandidaten. 



Terugbetalingen van culturele activiteiten worden niet toegestaan gezien de reeds gemaakte kosten 
die gepaard gaan met de organisatie van een activiteit. 
Indien een annulatie toekomt binnen een toelaatbare termijn voor de geplande activiteit waarvoor 
de organisatie nog geen kosten voor heeft gemaakt wordt in onderling overleg een (deelse) 
terugbetaling afgesproken. 
 
Culturele activiteiten met aansluitende reizen  
1 De reservatie van een culturele reis met Caminart bvba wordt definitief na de betaling van het 
gevraagde voorschot. 
Caminart bvba verzoekt telkens een voorschot van 30 % van de aangegeven prijs voor de uitstap te 
betalen op het daartoe aangegeven rekeningnummer. 
Bij de reservatiebevestiging wordt de datum bekend gemaakt waarvoor het saldo opeisbaar is. 
 
2 Een culturele reis zal effectief plaatsvinden wanneer het minimum aan deelnemers bereikt werd 
tijdens de inschrijvingsperiode. 
Indien dit minimum aan deelnemers niet wordt gehaald zal de organisatie in onderling overleg met 
de reeds ingeschreven deelnemers bekijken in welke mate de culturele reis al dan niet kan 
plaatsvinden. 
 
3 Een annulatie van een reservatie voor een culturele reis kan kosteloos gebeuren tot 10 weken voor 
vertrekdatum. Na deze datum wordt een administratieve kost van 10 % aangerekend van de totale 
reiskost aangevuld met de de annuleringsvoorwaarden van de op dat moment gereserveerde 
overnachtingsaccommodaties en transport (vliegtuig, trein, bus en taxi). 

➢ De annuleringsvoorwaarden van de overnachtingsaccommodaties en transport variëren per 
uitstap / reis en zijn na eenvoudig verzoek op te vragen bij de organisatie. 

 
Wijziging algemene voorwaarden 
1 Caminart bvba is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Caminart bvba zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de 
overeenkomst op te zeggen. 
 
Overgang van rechten  
1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden 
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Caminart bvba. 
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar 
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het 
dichtst in de buurt komt van wat Caminart bvba bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt 
voor ogen had. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
2 De Belgische rechter in het arrondissement waar Caminart bvba is gevestigd, is exclusief bevoegd 
om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. 


