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ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN 

 

Artikel 1: Toepassingsgebied en definitie 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mechelse Beroepsvereniging van Accountants, 

Belastingadviseurs en Bedrijfsrevisoren vzw (kortweg MAB) met ondernemingsnummer 0588.970.439 en op 

MAB–OPLEIDING vzw met ondernemingsnummer 0461.073.860, beiden met zetel te 3140 Keerbergen, 

Achiel Cleynhenslaan 68.  

 

Elke cursist is, zodra hij/zij lid is van MAB of deelneemt aan een cursus (opleiding) van MAB of MAB–

OPLEIDING, gebonden aan deze voorwaarden. 

 

1.2 Onder Maandelijkse Sessies en Online Cursus wordt begrepen: de maandelijkse sessies (opleiding) en de 

digitale versie ervan georganiseerd door MAB, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis 

en/of vaardigheden, al dan niet via het internet of e-mail/Intranet. Dit komt aan bod in Artikel 2. 

 

Onder Extra Opleiding wordt begrepen: de opleidingen (cursus) die plaatsvinden naast de maandelijkse 

sessies (seminaries) en waarvan de kostprijs niet inbegrepen is in het jaarlijkse lidgeld van MAB. Dit wordt 

behandeld in Artikel 3. 

 

Een Lid is elke natuurlijke persoon die zich, al dan niet via een vennootschap heeft ingeschreven bij MAB en 

lidgeld heeft betaald. 

 

Een Cursist is elke natuurlijke persoon die, al dan niet in naam van een vennootschap, al dan niet als Lid 

deelneemt aan een cursus (opleiding). Een inschrijving voor een cursus of het gebruiken van de verschafte 

materialen impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Opleidingen MAB 

2.1 De Maandelijkse Sessies en Online Cursussen staan enkel open voor leden van MAB. De voorwaarden 

waaraan men dient te voldoen om lid te kunnen worden, staan vermeld op de website onder de rubriek 

‘Lidmaatschap’ of kunnen worden teruggevonden in artikel 5 en volgende van de statuten van MAB.  

 

Iedereen kan zich op een eenvoudige wijze lid maken door zich aan te melden op de website van MAB. Op 

basis van een e-mailadres en paswoord zal het Lid toegang krijgen het Intranet van MAB. Dit paswoord is 

strikt persoonlijk en mag zonder toestemming van MAB niet gedeeld worden met derden. Indien MAB zou 

vaststellen dat het paswoord of cursusmaterialen gedeeld worden met derden, dan zal dit onmiddellijk 

aanleiding geven tot bijkomende facturatie van jaarlijks lidgeld per vastgestelde inbreuk en wordt dit 

beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MAB op grond waarvan MAB 

bijkomende schadevergoeding kan vorderen. 

 

2.2 Elk Lid kan deelnemen aan de Maandelijkse Sessie, waarvoor hij/zij zich op voorhand kan inschrijven. 

Voorafgaand aan de start van de Online Cursus ontvangt het Lid een e-mail met een persoonlijke link naar 

de opleiding. Deze e-mail bevat ook alle informatie over de tijd en plaats van de Maandelijkse Sessie. 

 

2.3 De kostprijs van de Maandelijkse Sessies en de Online Cursussen is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld van 

MAB. Indien het Lid naar aanleiding van de Maandelijkse Sessie of Online Cursussen evenwel bijkomende 

vragen stelt, kunnen hier bijkomende kosten voor aangerekend worden.  
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2.4 Het Lid heeft geen recht op enige restitutie van het betaalde lidgeld, noch op een bijkomende 

schadevergoeding indien hij/zij een of meerdere Maandelijkse Sessies of Online Cursussen niet bijwoont. 

 

2.5 De Online Cursussen blijven gedurende ongeveer een maand nadat de live-versie heeft plaatsgevonden 

beschikbaar op het Intranet. 

Artikel 3: Extra Opleidingen MAB-OPLEIDING 

3.1 De Extra Opleidingen staan open zowel voor leden van MAB als voor niet-leden. De kostprijs van de Extra 

Opleiding is niet inbegrepen in het lidgeld van MAB. Inschrijven kan enkel via het intranet van MAB-

OPLEIDING, dat de Cursist kan vinden op www.mab.be. Bij een eerste inschrijving zal de Cursist zich eerst 

dienen te registreren op het intranet van MAB-OPLEIDING. Na registratie ontvangt de Cursist een login 

waarmee hij/zij steeds toegang zal hebben tot het intranet van MAB-OPLEIDING. Ook leden van MAB dienen 

zich afzonderlijk te registreren voor MAB-OPLEIDING.  

 

3.2 Na inschrijving voor een Extra Opleiding ontvangt de Cursist een bevestigingsmail met in bijlage de factuur. 

De factuur is contant betaalbaar en in ieder geval uiterlijk de 14de dag na de start van de opleiding. Het 

bedrag van elke factuur dat niet betaald is na verloop van deze periode wordt van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen 

maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het nog 

openstaande bedrag, met een minimum van € 50,00. 

 

3.3 MAB-OPLEIDING is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Het registratienummer van MAB-

OPLEIDING is DV.0102083. Meer informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille kan je hier vinden. 

Elke Cursist is gehouden zelf na te gaan of hij/zij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor deze subsidies.  

 

De Cursist dient de KMO-portefeuille tijdig aan te vragen. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum 

van de opleiding. MAB-OPLEIDING kan hierop geen afwijkingen toestaan. Indien de Cursist gebruik maakt 

van de KMO-portefeuille, dient het BTW bedrag gestort te zijn uiterlijk de 14de dag na de start van de 

opleiding op de rekening van MAB-OPLEIDING onder vermelding van het factuurnummer.  

 

Indien de tussenkomst van de KMO-portefeuille, om welke reden dan ook, geweigerd wordt, is de Cursist 

gehouden het volledige bedrag van de factuur te betalen aan MAB-OPLEIDING. 

 

3.4 Indien de Cursist verhinderd is, kan hij/zij zich laten vervangen door een collega mits hij MAB-OPLEIDING 

hier op voorhand van op de hoogte brengt. De inschrijving kan echter niet geannuleerd worden.  

 

In geval van annulatie door de Cursist, is hij/zij gehouden het volledige factuurbedrag te betalen aan MAB-

OPLEIDING zonder tussenkomst van de KMO-portefeuille. Eventuele gedane stortingen door en aan de KMO-

portefeuille zullen worden terugbetaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Cursist hierover correct te 

communiceren met de KMO-portefeuille. 

 

3.5 MAB-OPLEIDING behoudt zich het recht voor om een seminarie of opleiding te annuleren of de datum en 

locatie ervan te wijzigen tot 5 dagen voor de startdatum zonder daarvoor de reden op te geven en zonder 

recht op schadevergoeding. Ingeschreven Cursisten zullen voorafgaand op de hoogte gebracht worden per 

e-mail. In dat geval zal het inschrijvingsgeld binnen de 5 dagen teruggestort worden. 

 

 

http://www.mab.be/
https://www.vlaanderen.be/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille
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Artikel 4: Gemeenschappelijke bepalingen 

4.1 Attesten 

De Maandelijkse Sessies, Online Cursussen en de Extra Opleidingen geven recht op erkende vormingsuren zoals 

beschreven in de norm van 1 december 2020 (ITAA).  

Volgt de Cursist de opleiding ter plaatse, dan zal hij/zij zich zowel bij de start van de opleiding als na afloop bij de 

organisator moeten aanmelden met identiteitskaart. De Cursist ontvangt vervolgens een attest op naam. Volgt 

de Cursist de opleiding digitaal, dan zal hij/zij na afloop enkele vragen moeten beantwoorden om de 

aanwezigheid te verifiëren. Volgt de Cursist een uitgestelde Online Cursus, dan zal hij/zij een attest ontvangen 

indien hij/zij de vragenlijst invult waarop minimum een score van 60% vereist is.  

In geval van nog niet betaald lid-of inschrijvingsgeld wordt geen aanwezigheidsattest afgeleverd aan de Cursist 

tot het moment van volledige betaling.  

4.2 Aansprakelijkheid  

Alle verbintenissen aangegaan door MAB en MAB-OPLEIDING op grond van deze voorwaarden zijn 

middelenverbintenissen. MAB en MAB-OPLEIDING stellen alles in het werk om kennis en expertise zo goed 

mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van de opleidingen up to date te houden.  

MAB, noch MAB-OPLEIDING, noch diegenen die de ondersteuningen gegeven hebben aan de opleiding of die de 

opleiding gegeven hebben, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de 

informatie verstrekt via de opleiding. Voorbeelden en tips gegeven tijdens de cursus zijn slechts illustratief en 

binden MAB of MAB-OPLEIDING op geen enkele wijze. De cursist aanvaardt dat MAB en MAB-OPLEIDING zich er 

niet toe kunnen verbinden een volledig exhaustief overzicht te geven van de volledige toepasselijke wet- en 

regelgeving, maar ernaar streeft de cursist zo correct en volledig mogelijk te informeren. De cursist blijft te allen 

tijde zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de opgedane kennis. 

MAB is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of die verband houdt met de deelname aan 

de cursus, tenzij MAB of MAB-OPLEIDING opzet of een grove fout verweten kan worden. In geen enkel geval is 

MAB of MAB-OPLEIDING aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder meer schade aan klanten van de Cursist 

of inkomstenderving. De aansprakelijkheid van MAB of MAB-OPLEIDING is in ieder geval beperkt tot maximaal 

het bedrag van het lidgeld, dan wel het inschrijvingsgeld van de Extra Opleiding. 

4.3 Intellectuele eigendomsrechten  

De intellectuele eigendomsrechten op de cursussen en het ondersteunend materiaal verschaft door MAB en 

MAB-OPLEIDING, berusten bij MAB, MAB-OPLEIDING en haar sprekers en worden niet overgedragen. Niets mag 

daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar 

gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke 

toestemming van MAB of MAB-OPLEIDING.  

Bij elke inbreuk hierop is de Cursist en/of de vennootschap een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 

euro, onverminderd het recht van MAB of MAB-OPLEIDING om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.  

Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de Cursist en mag uitsluitend 

voor eigen gebruik worden aangewend. 

4.4 Gegevensbescherming  

MAB en MAB-OPLEIDING verbinden zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met 

de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de 
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natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

die gegevens. De privacyverklaring op de website van MAB (https://www.mab.be/sites/MAB/uploads/files/t1-2-

privacyverklaring-mab-bv.pdf) licht toe op welke wijze MAB of MAB-OPLEIDING omgaat met de 

persoonsgegevens.  

4.5 Diverse bepalingen 

De nietigheid van één van de clausules voorkomende in deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de 

nietigheid van de algehele voorwaarden met zich mee. 

In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, 

afdeling Mechelen bevoegd.  

 

 

https://www.mab.be/sites/MAB/uploads/files/t1-2-privacyverklaring-mab-bv.pdf
https://www.mab.be/sites/MAB/uploads/files/t1-2-privacyverklaring-mab-bv.pdf

