
Annuleringsvoorwaarden  

 
Annulering door de vzw: als een initiatief onvoorzien niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer 

hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.  

Annulering van een inschrijving door de deelnemer: tot 14 dagen vóór het initiatief kost dit de 

helft van de kostprijs; nadien wordt het ganse bedrag aangerekend.  

 

 

Aansprakelijkheid 
 

Deelname aan onze activiteiten is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor 

zichzelf en voor zijn/haar daden. Noch De Grondmelodie vzw als rechtspersoon, noch de 

begeleider(s) kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of voor 

schade die een deelnemer meent opgelopen te hebben door deelname aan de activiteiten 

of voor schade veroorzaakt door mededeelnemers of derden. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de begeleiding voldoende te informeren 

over zijn/haar gezondheidstoestand, alsook van het eventueel gebruik van medicijnen.  

 

Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken 

op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar (de 

medecursist, de begeleiding, de accommodatieplek). 

 

 

 

Privacyverklaring  
 

De verantwoordelijke verwerker is:  

 

De Grondmelodie vzw 

Kriekenboslaan 44 

3001 Leuven 

 

BE0685.497.515 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens ingezameld en gebruikt 

worden, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(inwerkingtreding op 25/05/2018)  

 

1. Verwerking van de persoonsgegevens 

Volgende gegevens worden verwerkt en bijgehouden: naam, e-mailadres en GSM-nummer. 

 

2. Doorgifte aan derden 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de doeleinden zoals opgesomd in punt 3 uit 

te voeren en worden dus nooit aan derden doorgegeven. 

 

3. Doeleinden 

We gebruiken deze gegevens: 

•    om u te informeren over de werking van De Grondmelodie vzw via een nieuwsbrief 

•    voor uw deelname aan onze activiteiten 

•    voor het toesturen van onze ‘Mijmeringen’ 

 

 

 



4. Bewaring 

Uw gegevens slaan we op in een bestand, bewaard op een externe harde schijf, beveiligd 

met een paswoord. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen steeds alles in 

het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. 

 

 

5. Wijzigingen en uitschrijving 

U kunt uw gegevens laten wijzigen of u uitschrijven uit onze bestanden (voor onze nieuwsbrief 

en ‘Mijmeringen’)door een e-mail te sturen naar renilde.vos@degrondmelodie.be.    
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