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De inschrijving voor een bepaalde bijscholing of opleiding is pas 

definitief na betaling van het verschuldigde bedrag binnen de afgesproken termijn. Van zodra je bent 

ingeschreven voor een bepaalde bijscholing of opleiding ontvang je een automatische 

bevestigingsmail. Vervolgens ontvang je een factuur voor je inschrijving voor deze bijscholing. 

Inschrijven in een bijscholing of bijscholing wordt beschouwd als een verkoop op afstand (online) en 

valt dus onder de Europese Consumentenwetgeving. Indien je als consument inschrijft voor een 

bijscholing of opleiding en je de bijscholing volgt voor een ander doel dan je beroepsactiviteit, kan je 

beroep doen op het herroepingsrecht. Dit wil zeggen dat je binnen de 14 kalenderdagen na de 

bevestiging van de inschrijving, je inschrijving kosteloos en zonder reden kan herroepen. De 

herroeping mag gebeuren op gelijk welke manier, bijvoorbeeld via telefoon, per mail aan 

lucia@fitness.be of door het invullen en terugsturen van het modelformulier dat je hier vindt. In 

geval van herroeping ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en 

in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de 

overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als 

waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft 

ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Als u heeft verzocht om de bijscholing te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een 

bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de 

overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de 

overeenkomst. Bent u een rechtspersoon, of een consument die de bijscholing /opleiding volgt 

binnen het kader van uw beroepsactiviteit, dan geldt geen herroepingsrecht.  

Gaat het over een laattijdige annulatie (na de 14 kalenderdagen indien een herroepingsrecht geldt 

en/of ten laatste 1 week voor de bijscholings – of opleidingsdag plaatsvindt), dan wordt het 

inschrijfgeld gerestitueerd met aftrek van €25 administratiekosten. Een week voor de bijscholings – 

of opleidingsdag kan je niet meer annuleren.  Je dient je de factuur van het inschrijvingsgeld toch 

voor 100 % te betalen met andere woorden je bent het volledige bedrag verschuldigd, tenzij in geval 

van overmacht.  

Schrijf je je in voor een bijscholing van Fitness.be Faculty dan verklaar je automatisch akkoord met de 

inschrijvingsvoorwaarden.  
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