
 
 ALGEMENE VOORWAARDEN V.Z.W. GLEK (BE 0559.887.166); 
 
 
Tarieven:  

Klein onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk 
V.Z.W. GLEK behoudt te allen tijde het recht prijzen te wijzigen.  
Voor opdrachten na 22:00 uur rekenen wij een toeslag van 25% tot 40% (avond en nacht toeslag)  
 
Boekingen:  

U kunt V.Z.W. GLEK boeken via het contactformulier op de website (www.glek.be of via vzwglek@hotmail.com. 
Na uw boeking ontvangt u binnen 24 uur een bevestiging van uw reservering via een email bericht.  
Bedrijven, stichtingen en verenigingen die V.Z.W. GLEK willen inhuren, ontvangen een offerte op maat. Deze 
offerte is 30 dagen geldig.  
 
Betalingen:  

V.Z.W. GLEK hanteert een aanbetaling. Een boeking is definitief, zodra de aanbetaling voldaan is. Het resterende 
bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan op de Rekening van V.Z.W. 
GLEK.  
Wilt u het resterende bedrag contant voldoen? Meldt dit bij het boeken zodat we de mogelijkheden kunnen 
bespreken.  
Extra prestaties, niet voorzien in het ondertekende contract, worden afzonderlijk gefactureerd en dienen voordien 
cash te worden betaald voor aanvang van de gevraagde extra prestatie/uur (waarbij elk begonnen uur wordt 
beschouwd als volledig uur). 
Indien de factuur niet tegen de vervaldag betaald wordt, zijn wij genoodzaakt bij de tweede herinnering 
administratieve kosten in rekening te brengen à € 15,00. 
In elk geval worden alle bedragen die niet tegen de vervaldag zijn betaald van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd met : 

- Moratoire intresten te rekenen à 1,00% per maand vanaf vervaldag; 
- Een schadebeding ad 10% op het openstaand bedrag, met een minimum van 62,00 EUR  

 
Annulering door de opdrachtgever:  

Wanneer er door de opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode van 6 tot 4 maanden voor de datum van de 
opdracht, dient 50% van het verschuldigde bedrag betaald te worden. 
Wanneer er door de opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode van 4 tot 2 maanden voor de datum van de 
opdracht, dient 80% van het verschuldigde bedrag betaald te worden. 
Wanneer er door de opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode van 2 maanden voor de datum van de 
opdracht, dient 100% van het verschuldigde bedrag betaald te worden.  
 
Wanneer de opdrachtgever niet annuleert of wanneer ter plekke blijkt dat de opdrachtgever een verkeerde datum 
heeft door gegeven, wordt de gehele factuur in rekening gebracht.  
 
Annulering door V.Z.W. GLEK:  

Bij ziekte of familieomstandigheden van onze zijde, proberen wij een vervanger te regelen. Het kan voorkomen 
dat er geen vervanger is. In dat geval wordt de opdracht geannuleerd en ontvangt de opdrachtgever het volledige 
bedrag terug, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het betalen van enige schadevergoeding. 
 
Reis-en parkeerkosten:  

Reiskosten bedragen € 0,35 per km (excl. btw) gerekend vanaf mijn locatie naar uw locatie. Er wordt gebruik 
gemaakt van Google Maps (snelste route). Binnen een straal van 5 kilometer rekent  V.Z.W. GLEK geen 
reiskosten. Op locaties waarvoor betaald parkeren geldt, worden de kosten voor parkeren doorgerekend aan de 
opdrachtgever. 
 
Benodigdheden en werkplek:  

Om de mooiste resultaten te behalen, is het belangrijk dat er een goede werkplek beschikbaar is. Dit betekent dat 
de opdrachtgever voor de volgende zaken zorg draagt:  

• dat het een toegankelijke en veilige locatie is.  

• er een (stevige, vaste) tafel aanwezig is van minimaal 1,5 m²., met daarvoor plaats 

• er een mogelijkheid is tot het verversen van water  

• er bij lagere temperaturen of regenachtig weer gelegenheid is om binnen te schminken.  

• er voldoende licht aanwezig is.  

 



 

• glittertattoos alleen binnen worden aangebracht.  

• de schminkster recht heeft op 15 (doorbetaalde) minuten pauze na 2 uur gewerkt te hebben.  

• bij buitenlocaties zorgt voor een beschutte werkomgeving, deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven 

tegen zonlicht, wind en regen.  

• de grimestand wordt niet geplaatst voor een in/uitgang van een springkasteel noch op een afstand van 2 meter 

van de achterzijde van het springkasteel (met inbegrip van de aansluiting ervan). 

• In de wachtrij mag er geen drank of eten bedeeld of verorberd worden; 

• voor de schminksters (alsook aanwezige vrijwilligers van V.Z..W. GLEK) dient ten allen tijde een gratis toilet 

beschikbaar te zijn. 

• de opdrachtgever dient in verhouding tot het aantal aanwezige personen (schminkster en vrijwilligers) 

voldoende water en koffie aan te bieden, zonder hiervoor enige vergoeding in rekening te brengen.  

• bij slechte bereikbaarheid van de locatie (in casu te beoordelen door V.Z.W. GLEK) dient bij de aankomst 

alsook na afloop minimaal een persoon van de opdrachtgever als hulp aanwezig te zijn. 
 
Aansprakelijkheid:  

V.Z.W. GLEK erkent geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan goederen of personen direct of indirect, dat 
wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten.  
V.Z.W. GLEK gebruikt materialen die hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk zijn. Desondanks is het niet 
uit te sluiten dat gevoelige huidtypes op bepaalde producten reageren.  
 
Diefstal/beschadigingen: 

Alle schade en/of diefstal van materialen en persoonlijke bezittingen van V.Z.W. GLEK of haar schminksters 
veroorzaakt door derden, dan wel de opdrachtgever zowel binnen, buiten de locatie als op de parking is zonder 
enige uitzondering volledig voor rekening van de opdrachtgever, en dient onmiddellijk contant betaald te worden 
door de opdrachtgever (tegen geldende marktprijs). 
 
Toezicht tijdens schminken:  

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid 
van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt 
tijdens het schminken.  
V.Z.W. GLEK is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor 
gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.  
 
Promotie:  

V.Z.W. GLEK behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te 
promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes.  
In principe werkt de schminkster in eigen (bedrijfs-)kleding.  
Ook verleent de opdrachtgever telkenmale het recht aan V.Z.W. GLEK om tijdens het evenement een 
verkoopstand (minimaal 2m²) te plaatsen met het oog op verkoop van knuffels en accessoires, zonder hiervoor 
een vergoeding te moeten afstaan aan de opdrachtgever. 
 
Foto’s – auteursrechten : 

V.Z.W. GLEK behoudt zich het recht voor haar schminkactiviteiten middels foto’s vast te leggen.  Deze foto’s 
(kinderen/volwassenen) kunnen op de website van V.Z.W. GLEK geplaatst worden.  Indien 
ouders/opdrachtgevers hier bezwaar tegen hebben dient dit voorafgaandelijk expliciet kenbaar te worden 
gemaakt. 
De door V.Z.W. GLEK genomen foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd.  Het is derhalve niet toegestaan 
beeldmateriaal van de website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van V.Z.W. GLEK. 
 
Toepasselijk recht en bevoegdheid Rechtbank : 

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 
Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze 
overeenkomst, zullen definitief beslecht worden door de bevoegde Rechtbank, gelegen in het arrondissement 
Brugge. 
 
 
 

 

 


