
Algemene voorwaarden Just Bie    Pagina 1 van 4 

Algemene voorwaarden Just Bie 

Artikel 1: Algemene bepalingen  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit 

voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Just bie en de personen die de 

website www.justbie.be bezoeken. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u 

zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Just Bie. 

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2: Contactgegevens Just Bie 
Just Bie 

Dr. Van de Perrestraat 299 

2440 Geel 

Ondernemingsnummer BE0643.659.336 

 

Contactpersoon 

Tinne De Bie 

0473 66 14 88 

tinne@justbie.be 

Artikel 3: Voorwerp  
Just Bie is een coaching praktijk, gericht op het holistische welzijn van de cliënt.  

Tinne De Bie van Just Bie is een gezondheidsbegeleider, afgestudeerd aan de Levensschool. Ik luister 

zonder een oordeel te vellen en met aandacht voor jou als een uniek individu. Ik stel je als mens 

centraal op holistische wijze. In samenwerking zoeken wij samen naar manieren om jouw 

welzijnsgevoel te verhogen en het evenwicht in jezelf terug te vinden.  

Tinne De Bie – Just Bie is geen arts. Ik stel geen diagnoses, behandel niet, schrijf geen medicatie voor 

en geef geen medisch advies. Bij medische klachten en/of voorgeschreven medicatie raad ik je altijd 

aan om eerst een arts te raadplegen. 

Artikel 4: Prijsopgave 
Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen, inclusief BTW en uitgedrukt in euro. Bij dienstverlening 

in een B2B context kan er op aanvraag een factuur verkregen worden. 

Just Bie heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen en zal hieromtrent transparant 

communiceren naar de cliënt.  

http://www.justbie.be/
mailto:tinne@justbie.be
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Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst  
Wanneer de cliënt zich aanmeldt voor een dienst van Just Bie - onder de vorm van een sessie, traject, 

cursus of workshop – via de website of per mail, wordt er een overeenkomst afgesloten tussen Just 

Bie en de cliënt.  

De betaling voor de dienst gebeurt steeds vooraf, online of per overschrijving met factuur. De dienst 

start pas na ontvangst van betaling.  

Alle facturen zijn standaard betaalbaar binnen 14 kalenderdagen. Bij niet-betaling van de factuur 

binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 2% per maand op het factuurbedrag.  

Artikel 6: Annulatie 
Annulaties dienen ten minste 24u op voorhand te gebeuren. Bent u door overmacht genoodzaakt 

toch later af te melden, gelieve dit telefonisch of via mail te doen.  

Bij annulatie is er standaard geen terugbetaling voorzien. Er wordt u de mogelijkheid geboden uw 

afspraak te verzetten, een andere cursus te kiezen of een tegoedbon te verkrijgen.  

Slechts in gevallen van annulatie door overmacht kan er een terugbetaling voorzien worden. Elk 

geval is afzonderlijk te bekijken. 

Artikel 7: Betalingsverplichtingen 
De betaling voor de dienst dient steeds voorafgaand aan de eerste sessie te gebeuren. In geval van 

annulatie verwijs ik naar artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke 

of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies 

aan de gebruiker worden beschouwd. 

Just Bie besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van 

toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de 

gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in 

te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt 

op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker 

kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene 

informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd 

worden. 

Wij kunnen geen garantie geven voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele 

wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van 

de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit 

de toegang tot of het gebruik van de website. 
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Just Bie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, 

inclusief als gevolg van links of hyperlinks, inclusief doch zonder beperking, van alle verliezen, 

werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, 

van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks 

naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze 

een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het blijft de verantwoordelijkheid van deze derde 

om zijn/haar website en interne werking compliant te maken aan alle van toepassing zijnde 

wetgeving en regelgeving.  Bijgevolg kan Just Bie nooit aansprakelijk gehouden worden voor de 

inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Artikel 9: Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Just Bie 

geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van 

Just Bie, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te 

voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of 

lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, 

informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege 

(met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en 

fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Just Bie zich op overmacht beroept, is zij niet 

verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht 

uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Just Bie opgeschort. In 

geval van overmacht is Just Bie niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen 

wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst 

definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht. 

Artikel 10: Intellectuele eigendom 
Just Bie is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele 

eigendomsrechten verbonden aan de website, en de daarin aangeboden producten. Noch het 

geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze 

worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van Just Bie 

bekomen werd. Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de 

productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in 

aanmerking komend element van de website. 

Artikel 11: GDPR en Privacy 
Just Bie hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, meer 

bepaald de persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens).  

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid. Just Bie leeft de 
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Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Artikel 12: Nietigheid 
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, 

geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene 

Voorwaarden niet worden aangetast. 

Artikel 13: Wijzigingen 
Just Bie behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten. Eventuele 

wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Just Bie is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval 

van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Just Bie is alleen de 

Rechtbank van het Arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Just Bie zich bevindt, 

bevoegd. 
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