Algemene voorwaarden
Artikel 1

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra een cursist deelneemt aan een online cursus
van de Mechelse Beroepsvereniging van Accountants Belastingconsulenten Bedrijfsrevisoren Erkende
Boekhouders en Erkende Boekhouders-Fiscalisten (kortweg MAB B. Ver.) , met zetel te 2800 Mechelen,
Korenmarkt 30 (hierna: MAB).
Onder online cursus wordt begrepen: de digitale versie van de maandelijkse sessies georganiseerd
door MAB alsook eventuele andere online training, e-learning, webinar, online workshop,.. met als doel
het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden via het internet of e-mail / Intranet.
Een cursist is elke natuurlijke persoon die, al dan niet in naam van een vennootschap, deelneemt aan
een cursus. Een inschrijving voor een cursus of het gebruiken van de verschafte materialen impliceert
de aanvaarding van deze algemene voorwaarden
Artikel 2

Inschrijven

De online cursus staat enkel open voor leden van MAB. U kan zich op eenvoudige wijze lid maken door
u aan te melden op de website. Op basis van zijn e-mailadres en het paswoord zal de cursist toegang
krijgen tot de online cursus via het intranet van MAB.
De maandelijkse sessies blijven gedurende ongeveer een maand nadat de live-versie heeft
plaatsgevonden (programma beschikbaar op de website www.mab.be) beschikbaar op het intranet.
Dit paswoord is strikt persoonlijk en mag zonder toestemming van MAB niet gedeeld worden met
derden. Indien MAB zou vaststellen dat het paswoord of materialen 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.
Artikel 3

Attesten

De online cursus geeft recht op erkende vormingsuren zoals beschreven in de norm van 3 september
2012. De cursist zal hiervoor moeten aantonen dat hij/zij het seminarie gevolgd heeft door middel van
een vragenlijst waarop minimum een score van 60% vereist is. Deze vragenlijst wordt pas beschikbaar
nadat de cursus minimum 90% van de video bekeken heeft.
Artikel 4

Prijzen

De kostprijs van de maandelijkse sessies is inbegrepen in het lidgeld. Indien de cursist naar aanleiding
van de online cursus evenwel bijkomende vragen stelt, kunnen hier bijkomende kosten voor
aangerekend worden.
Artikel 5

Aansprakelijkheid

Alle verbintenissen aangegaan door MAB op grond van deze voorwaarden zijn middelenverbintenissen.
MAB stelt 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, conform de toepasselijke wet-en regelgeving.
MAB kan op een geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over de mogelijke resultaten
door deelname aan de cursus. Voorbeelden en tips gegeven tijdens de cursus zijn slechts illustratief en
binden MAB op geen enkel wijze. De cursist aanvaardt dat MAB zich er niet toe kan 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 opzet of een grove fout verweten kan worden. In geen enkel geval
is MAB aansprakelijk voor indirecte schade. De aansprakelijkheid van MAB is in ieder geval beperkt tot
maximaal het bedrag van het lidgeld.
Artikel 6

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de cursussen en het ondersteunend materiaal verschaft door
MAB, berusten bij MAB en haar sprekers. 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.
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 om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de deelnemer en mag
uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.
Artikel 7

Gegevensbescherming

MAB verbindt zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische
wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de
bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De privacyverklaring op de website van MAB
(www.mab.be) licht toe op welke wijze MAB omgaat met de persoonsgegevens.
Artikel 8

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 geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

