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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP vzw Sportbeheer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de webshop van vzw Sportbeheer Waregem. De
webshop is het onlineverkooppunt van vzw Sportbeheer Waregem.
De vzw Sportbeheer Waregem, al dan niet in samenwerking met externe organisatoren, handelt als
organisator voor activiteiten, lessenreeksen, sportkampen en evenementen.
1. Inschrijvingen
Inschrijven voor activiteiten, cursussen, sportkampen en evenementen gebeurt steeds via onze webshop. Na
inschrijving via onze webshop ontvangt u een bevestigingsmail met de details en praktische info voor uw
inschrijving.
Gelieve uw spam of ongewenste e-mails na te kijken, wanneer u deze bevestigingsmail niet ontvangt op de
dag van uw inschrijving in uw standaard mailbox. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk
contact op te nemen (contactgegevens onderaan). Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw
inschrijving.
Nadat u uw activiteit, cursus, sportkamp of event gereserveerd hebt, kunnen er door vzw Sportbeheer
Waregem geen wijzigingen aan de inschrijving meer doorgevoerd worden. Controleer daartoe zorgvuldig de
inhoud van uw reservatie vooraleer ze te plaatsen.
2. Betaling
Artikelen geboekt via de webshop van vzw Sportbeheer Waregem kunnen enkel en onmiddellijk worden
betaald via_Bancontact/mistercash, Mastercard, Visa of Maestro.
Na betaling via jouw gekozen betaalkaart wordt het bedrag per onmiddellijk gedebiteerd.
Cadeaubonnen en sportcheques kunnen niet gebruikt worden voor bestellingen van de webshopartikelen.
3. Kosten webshop
Er worden geen administratieve kosten aangerekend.
4. Annulatie en terugbetaling
Reservaties voor dagactiviteiten en/of evenementen worden niet terugbetaald.
Voor een lessenreeks of sportkamp kan u annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit. We betalen
het deelnamegeld terug verminderd met €10,00 administratiekosten.
Bij annulatie, minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt het inschrijvingsgeld integraal
ingehouden. Enkel bij afwezigheid van 3 of meer dagen en met doktersattest of ander geldig attest wordt
het geld voor die dagen terugbetaald met vermindering van de administratiekost van €10,00.
Kan je zelf of je kind om één of andere reden niet deelnemen aan de activiteit, dan stellen we het op prijs
als je ons hierover inlicht (contactgegevens onderaan).
Bij annulering van de activiteit door de organisator (overmacht, onvoldoende inschrijvingen, …) wordt de
deelnamekost integraal teruggestort.
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5. Fiscaal aftrekbaar en tegemoetkoming ziekenfonds
De uitgaven voor alle activiteiten, lessenreeksen en sportkampen voor kinderen beneden de 12 jaar zijn
fiscaal aftrekbaar. Deze uitgaven moeten verantwoord worden via bewijsstukken die bij de
belastingaangifte worden gevoegd. Begin maart wordt het fiscaal attest van elke activiteit, lessenreeks of
sportkamp voor -12-jarigen ter beschikking gesteld via uw profiel op de webshop van vzw Sportbeheer
Waregem.
Het document voor tegemoetkoming van het ziekenfonds is na activiteiten, lessenreeksen, sportkampen
beschikbaar op de webshop van vzw Sportbeheer.
6. Opvolgen inschrijving
Voor informatie over uw inschrijving kan u steeds terecht bij vzw Sportbeheer Waregem (contactgegevens
onderaan).
7. Klachten
Bij eventuele klachten verzoeken wij u die te versturen naar vzw Sportbeheer Waregem (contactgegevens
onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door
zoals uw klantnummer en uw bevestigingsmail.
8. Algemeen
De niet-uitoefening door vzw Sportbeheer Waregem van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden
kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.
Vzw Sportbeheer Waregem heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder
voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht
worden staat steeds vermeld in de titel.
9. Privacybeleid
De informatie die door vzw Sportbeheer Waregem op het moment van de
reservering wordt verzameld kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. De
gegevens worden nooit aan derden doorgegeven met uitzondering voor organisatorische reden in functie van
de activiteit. De opgegeven persoonsgegevens worden bijgehouden om controles te kunnen uitvoeren.
Voor uitgebreide privacyverklaring verwijzen we graag naar www.waregem.be/info/privacyverklaring .
10. Wettelijke bepalingen
De persoon namens wie de betaling wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke
beschouwd worden. Deze persoon erkent kennis te hebben genomen van de algemene
verkoopsvoorwaarden. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van het artikel.
11. Contact
Vzw Sportbeheer Waregem
Meersstraat 5; 8790 Waregem
e-mail: info@waregemsport.be
telefoon: 056 60 07 44

