Algemene voorwaarden
How2DJ Academy
De huidige website, in zijn Nederlandstalige versie toegankelijk via het URL adres
www.how2dj.be, wordt beheerd en uitgegeven door DJ Nick, geregistreerd in de
Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0628 429 148, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Reigerstraat 14 onder de naam
How2DJ
TOEPASSINGSGEBIED
De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) elke toegang tot of gebruik
van de website om welke reden dan ook, (ii) het verkrijgen, het krijgen of het gebruiken
van een cadeaubon, (iii) de levering van een cadeaubon of voucher om van één van onze
diensten te genieten. De algemene voorwaarden zijn toepasselijk vanaf 1 augustus 2016.
Door het nemen van één of meer eerder genoemde acties aanvaardt u de toepassing van
de algemene voorwaarden, met uitzondering van alle eventuele andere voorwaarden.
Deze toepasselijkheid kan enkel onverkort van kracht blijven. Elke aanvaarding onder
voorbehoud wordt als nietig beschouwd. Elke persoon die niet aanvaardt door de huidige
algemene voorwaarden gebonden te zijn, zal de website niet gebruiken, noch een
bestelling plaatsen.
BESTELLINGEN
Alle cadeaubonnen die door How2DJ worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en
worden te goeder trouw beschreven op de website of bevestigd per mail. Bestellen is
telefonisch mogelijk via 0488 362 343 of online via mail/de website.
Kort na de bestelling ontvangt u hierover een schriftelijke bevestiging per e-mail, dat
bovendien uw ordernummer zal bevatten met de aanvangsdatum. Dit ordernummer dient
u bij elke correspondentie omtrent uw bestelling te vermelden.
Bij de bestelling moet u aan How2DJ alle nuttige inlichtingen verstrekken. Wanneer u
verkeerde inlichtingen verstrekt en dit voor How2DJ tot extra kosten leidt, mogen deze
kosten in rekening worden gebracht.
PRIJZEN
How2DJ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele
fouten te verbeteren. How2DJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
fouten die in haar prijzen of voorwaarden zijn opgetreden. Sommige cadeaubonnen
hebben verschillende edities in de loop van het jaar, naargelang waarvan de prijs kan
variëren. Na een bestelling is de prijs voor de koper definitief zelfs in geval van wijzingen
op de website.
BETALINGEN
Bestellingen dienen vooraf te worden betaald per debetkaart (aangesloten banken), via
Payconiq/Bancontact of via bankoverschrijving. Uw bestelling wordt geleverd na
ontvangst van de betaling.
HERROEPINGRECHT
In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek
Economisch Recht beschikt u over een herroepingsrecht dat geen aanleiding geeft tot
kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient

binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, bezit
neemt van de How2DJ cadeaubon.
U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door how2DJ schriftelijk op de hoogte te stellen,
ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail
op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:
Contactadres :
How2DJ academy
Reigerstraat 14
2110 Wijnegem.
info@how2dj.be
Elke herroeping verricht in overeenstemming met de voorwaarden in huidig artikel geeft
binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum waarop de klant How2DJ op de
hoogte heeft gesteld van de beslissing tot herroeping aanleiding tot een terugbetaling van
het geheel van de betaalde bedragen.
Huidige clausule is niet van toepassing op professionele consumenten, meer bepaald
fysieke personen die handelen voor doeleinden die kaderen in hun bedrijfs- of
beroepsactiviteit.
De voorwaarden met betrekking tot annulering en wijziging zijn bijgevolg onderworpen
aan de voorwaarden van de partner, afhankelijk van de gekozen dienst.
GELDIGHEID VAN CADEAUBONNEN
De cadeaubonnen hebben een vaste geldigheidsdatum van exact 1 jaar na uitgiftedatum.
Tijdens de geldigheidsduur, zijn ze te gebruiken in overleg met agenda en
beschikbaarheid van DJ Nick. Wij informeren u dat indien u de kans niet heeft gehad om
uw bon te gebruiken tijdens de geldigheidsduur, deze komt te vervallen aan jaar na
uitgifte.
ONLINE RESERVATIE
Alle formules «online reserveerbaar » hangen af van de beschikbaarheid van plaatsen bij
onze How2DJ academy. Bij het online reserveren moet u aan How2DJ alle gevraagde
nuttige gegevens meedelen. Wanneer u verkeerde inlichtingen verstrekt en dit voor
How2DJ tot extra kosten leidt, worden deze aan u toegerekend. Kort na de bestelling
ontvangt u hierover een schriftelijke bevestiging per e-mail dat bovendien uw
ordernummer zal bevatten. Uw reservatie wordt dan als definitief beschouwd.
We herinneren u eraan dat het altijd mogelijk is eveneens een reservatie via telefoon te
verrichten via 0488 362 343.

