
Contract voor het verlenen van diensten : gidsbeurten -

lezingen/voordrachten in provincie Antwerpen  
 

Bij boeking door andere organisaties waar u als aanbrengen wordt doorgegeven bekomt u maximum 

tweemaal een retributie van €10.voor bedragen boven de €100 en €5 beneden de €100.- 

Tussen de ondergetekenden 

De heer of mevrouw ...................................................................................................................., 

wonende te ................................................................................................................................... ,  

Tel/gsm …………………………………………………………………………………………  , 

Mail adres ………………………………………………………………………………………., 

 hierna de opdrachtgever genoemd 

 

of 

 

De vennootschap /vzw / vereniging / met maatschappelijke zetel te .............................................,        

………………………………………………………………………..met ondernemingsnummer 

……………………………..........., hierbij vertegenwoordigd door ………………………………........ 

in de functie van ............................................................................................ (functie aanduiden die de 

ondertekenaar volgens de statuten uitoefent: gedelegeerd bestuurde/zaakvoerder/ 

bestuurder/voorzitter............................. ............................................), 

Adres……………………………………………………………………………………………….. 

Tel/gsm……………………………………………….e mail adres……………………………………. 

hierna opdrachtgever genoemd 

 

en 

 

Oog voor het verleden – Clement Walter  met maatschappelijke zetel te Houtsniplaan 4 – 2960 Brecht 

, met ondernemingsnummer 0783.584.311,  

Mail adres :oogvoorhetverleden@outlook.be 

Tel/gsm 0477.32.99.71 

Rekeningnummer : BE70 0637 2098 0625 .BIC : GKCCBEBB 

hierbij vertegenwoordigd door de heer  CLEMENT Walter,  

 

Wordt het volgende overeengekomen: 

 

Op datum van ………………. Om ………..h wordt er door Oog voor het verleden – Clement Walter 

voorzien  in ………. Gidsen/voordrachtgever  voor een wandeling/lezing  voor een  traject/duurtijd  

van  -2h inclusief pauze, minuten met startplaats gidsbeurt / adres plaats van voordracht/lezing 

…………………………………………  

 

De kostprijs van deze gegidste wandeling/ voordracht  bedraagt  …….-, inclusief BTW. 

Verplaatsingskosten bedragen : geen / €0,37 per km. 

 

Modaliteiten qua betaling voorschot en afrekening worden gestipuleerd in de algemene voorwaarden 

 

Handtekeningen van alle partijen dienen  voorafgegaan te worden door eigenhandig geschreven  ‘ 

voor akkoord ‘ 

Opdrachtgever         Opdrachtnemer 

 

 

Naam………………        naam…………..….. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Basis algemene voorwaarden per 1 januari 2022. - vervangt alle vorige versies. 

2. Elke boeking en/of opdracht betekent aanvaarding door de klant van deze algemene 

voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden worden enkel erkend wanneer ze 

schriftelijk (in digitale of in papieren vorm) door Oog voor het verleden -Clement Walter 

bevestigd zijn vooraf de uitvoering, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

3. Het onderwerp, de duur en formule (met of zonder onderbreking) worden afgesproken bij 

de boeking en schriftelijk bevestigd. Ook de financiële vergoeding wordt afgesproken bij de 

boeking en schriftelijk (in digitale of in papieren vorm) bevestigd. 

4. De klant heeft het recht gebruik te maken van zijn/haar verzakingsrecht zonder betaling 

van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen van de dag 

die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst (andere annuleringsvoorwaarden: 

zie verder). Eventuele reeds gedane betaling wordt teruggestort binnen de dertig 

kalenderdagen na de uitoefening van het verzakingsrecht. Uitzondering op het 

verzakingsrecht: in geval van de levering van diensten waarvan de uitvoering met 

instemming van de klant begonnen is voor het einde van de bedenktijd. 

5. Annulering door de klant: indien op minder dan veertien kalenderdagen van de 

uitvoeringsdatum geannuleerd wordt, wordt de overeengekomen volledige vergoeding 

aangerekend en wordt een schriftelijk betalingsverzoek opgestuurd. 

6. Een gidsdienst is een wandelvoordracht. “Wandelvoordracht” is een volwaardige term 

voor “gidsdienst”. Hierna wordt nog uitsluitend de term “gidsdienst” gebruikt. 

7. Voor onder meer lesgeven, schrijfwerk, advies en/of researchwerk wordt een offerte 

opgemaakt met onder meer specificering van de opdracht, van het tarief en zo nodig 

binnen welke termijn de opdracht zal worden uitgevoerd. 

8. Er kunnen  verplaatsingskosten aangerekend, deze worden specifiek vermeldt.  

9. Na reservering bij Oog voor het verleden- Clement Walter ontvangt u per post de 

bijhorende voorschot factuur. Om vergissingen te vermijden vragen wij u eventuele 

foutieve of ontbrekende informatie te corrigeren resp. aan te vullen en die aan ons door te 

geven. 

10. De opdracht wordt pas aanvaard en uitgevoerd vanaf het ontvangen van een gedateerde 

bestelbon en/of ondertekende schriftelijke goedkeuring van de offerte door de klant. 

11. De betaling gebeurt in twee maal : een voorschot van 25% dient betaald te worden binnen 

de  kalendermaand volgend op de bestelling datum door middel van storting op rekening 

nummer BE70 0637 2098 0625.bij bank BELFIUS  behoudens een afwijkende bepaling op 

de bestelbon, het contract en/of de schriftelijke bevestiging. Creditcards en cheques 

worden niet aanvaard. Vermeld bij de mededeling op uw overschrijving het 
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factuurnummer. De mededeling vindt u eveneens terug in het vak naast de klantcode bij 

‘onze ref’. 

12. Afrekeningsfacturen dienen voldaan te worden binnen de veertien dagen na 

factuurdatum. Verlenging van de betalingstermijn is enkel geldig indien deze termijn 

schriftelijk op de factuur vermeld staat. 

13. Bankkosten zijn steeds ten laste van de klant. 

14. De Belgische BTW wetgeving is steeds van toepassing. 

15. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij uitvoering  vallen ten laste van de klant. 

16. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op 

gelijk aan 5%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een 

forfaitaire vergoeding van 10% op het bedrag, met een minimum van tien euro, als 

schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen evenals andere inningkosten, 

alsook gerechtelijke kosten worden de klant afzonderlijk aangerekend. 

17. Klachten dienen binnen de veertien dagen na de dag van uitvoering per aangetekende 

post verstuurd te worden om ontvankelijk te kunnen zijn. 

18. Voor elke rechtstreekse boeking is een schriftelijke (in digitale of papieren vorm) 

bevestiging vanwege Oog voor het verleden-Clement Walter vereist. 

19. Het maximum aantal toegelaten deelnemers aan een gegidste wandeling bedraagt 20 

personen. Ook moet steeds rekening gehouden worden met de regels van de te bezoeken 

locatie(s). Dit wordt bij de boeking gecommuniceerd. 

20. Er worden geen kinderen, jongeren- of andersvalidengroepen gegidst zonder 

aanwezigheid van begeleider(s).  

21.  De opdrachtgever zorgt voor het lokaal waar de voordracht/lezing kan doorgaan, alsook 

voor een beamer en scherm  en eventuele geluidsinstallatie. Andere eventuele specifieke 

technische noden worden op voorhand door Oog voor het verleden – Clement Walter 

doorgegeven. 

22. Oog voor het verleden – Clement Walter  is niet aansprakelijk voor ongevallen van 

deelnemers, noch contractueel, noch buitencontractueel. Op de huidige overeenkomst is 

bij betwistingen het Belgische recht van toepassing. De plaats van uitvoering van alle 

verplichtingen van partijen en de plaats van rechtsbevoegdheid is uitsluitend Antwerpen. 

Voor geschillen die moeten worden voorgelegd aan de Vrederechter, is alleen de 

Vrederechter van het vierde kanton van Antwerpen bevoegd. Meld wijzigingen i.v.m. 

tijdstippen, plaats van afspraak of aantal deelnemers minstens 3 werkdagen vooraf. Dit 

kan telefonisch of per e-mail. Zo is er voldoende tijd om de gids(en) op de hoogte te 

brengen. 
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23. Oog voor het verleden- Clement Walter wacht vanaf het afgesproken tijdstip gedurende 

één uur op de vertrekplaats die op het bevestigingsdocument vermeld wordt. De wachttijd 

geldt als gegidste tijd. Na de wachttijd en zonder verwittiging wordt het als een annulering 

beschouwd. 

24.  Zoals u kunt lezen in de annulatie voorwaarden blijft u in dit geval het volledige bedrag 

verschuldigd. 

25. Houd u aan de afgesproken tijd. Verwittig uw gids of het secretariaat tijdig als u merkt dat 

u te laat zal komen.  

26. De klant kan Oog voor het verleden- Clement Walter  verzoeken langer te gidsen, maar 

verlenging kan enkel op voorwaarde dat Oog voor het verleden – Clement Walter in de 

mogelijkheid is langer te gidsen, dat daardoor geen andere klant benadeeld wordt en de 

bijkomende tijd extra vergoed wordt volgens het uurtarief. 

27. Indien Oog voor het verleden – Clement Walter  te laat op de afspraak is, zal in overleg 

met de klant de verloren tijd aansluitend, zoveel als mogelijk, worden aangevuld zonder 

bijkomende kosten, zolang een andere klant van Oog voor het verleden-Clement Walter  

daardoor niet benadeeld wordt. 

28. Met uitzondering voor de exclusieve programma’s zal Oog voor het verleden – Clement 

Walter bemiddelen om een vervanger te zoeken indien zij niet in staat is wegens 

persoonlijke redenen de gidsopdracht uit te voeren. In geval dat het gaat om een exclusief 

programma waarvan Oog voor het verleden – Clement Walter de enige is die dat 

specifieke programma kan brengen, zal in overleg met de klant ofwel naar een alternatief 

programma gezocht worden dat kan uitgevoerd worden door een vervanger, ofwel het 

originele programma verplaatst worden naar een andere datum of tijdstip zonder 

bijkomende kosten noch voor de klant, noch voor Oog voor het verleden – Clement 

Walter. In alle gevallen kan van Oog voor het verleden – Clement Walter  nooit 

schadevergoeding geëist worden voor kosten door de klant gemaakt die niet met het 

gidsen/geven van lezingen/voordrachten als dusdanig te maken hebben, zoals onder meer 

verplaatsingskosten, consumptie-uitgaven, e.d. 

29. In principe worden noch toegang noch consumptierekeningen noch andere kosten die 

niets te maken hebben met het gidsen- geven van voordrachten als dusdanig 

voorgeschoten door Oog voor het verleden-Clement Walter. 

30. In alle gevallen kan van Oog voor het verleden -Clement Walter nooit schadevergoeding 

geëist worden voor onder meer kosten door de klant gemaakt voor het organiseren van de 

voordracht zoals onder meer huur van de zaal, huur materieel, druk- en verzenkosten e.d. 


