HERROEPINGSRECHT
De online verkochte zeilstages, lessen en verhuringen en welkdanige andere prestaties met een precies
vastgelegde uitvoeringsdatum en periode zijn diensten in verband met vrijetijdsbesteding. Overeenkomstig art. VI.53,12° van het Wetboek van Economisch Recht geldt hiervoor geen herroepingsrecht.
Voor andere online-aankopen die niet te beschouwen zijn als voormelde diensten geldt een herroepingsrecht binnen de 14 kalenderdagen, beginnend de dag volgend op de dag dat de koper de goederen in ontvangst heeft genomen. De koper dient dit schriftelijk te melden en deze kennisgeving te
bewijzen. De kosten van eventuele exceptionele levering blijven ten laste van de koper. De koper
dient de goederen vervolgens op zijn kosten ongeopend en in perfecte staat terug te zenden of aan de
RBSC terug te bezorgen, en dit binnen de 14 dagen nadat hij de herroeping heeft medegedeeld. In
zulk geval, nà goede en volledige teruggave van de goederen zal de koper op dezelfde wijze als hij zelf
heeft betaald worden terugbetaald, tenzij er een akkoord bestaat over een ander middel dat geen
bijkomende kosten mag meebrengen. De koper blijft aansprakelijk voor elke waardevermindering die
de goederen zouden hebben ondergaan.
De koper wordt ter kennis gebracht en erkent dat dit herroepingsrecht wordt uitgesloten :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

na de volledige uitvoering van de overeenkomst,
als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke toestemming, zonder het einde van de
herroepingstermijn af te wachten;
met betrekking tot goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op
de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
wanneer geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of duidelijk
voor de koper bestemd zijn
de geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn
de verzegelde goederen na levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
de geleverde goederen na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten
de koper specifiek verzocht heeft dringende herstellingen of onderhoud te verrichten
bij het online downloaden van digitale inhoud, eenmaal deze download is aangevat op uitdrukkelijk verzoek van de koper
de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio- en video-opnemen of computerapparatuur (vb. DVD, CD, USB-stick, CD-ROM, videocassette…) is verbroken na de levering
de overeenkomsten gesloten tijdens openbare veiling

ANNULATIES
Geboekte stages, lessen, verhuringen of elke andere aankoop via de website kunnen enkel geannuleerd worden omwille van medische redenen, op vertoon van een officieel medisch attest waaruit de
onmogelijkheid tot deelname blijkt. Dit dient minstens 48 uur vooraf te worden gemeld, per e-mail op
info@rbsc.be zoniet blijft de volledige kost verschuldigd of kan geen terugbetaling plaatsvinden. Bij
acute medische reden kan dit ook minder dan 48 uur voordien, mits het plotse karakter binnen die
periode wordt aangetoond. In geval van annulatie om deze bewezen reden wordt 100% van de kostprijs terugbetaald, op dezelfde wijze als deze werd ontvangen, tenzij met de koper een andere wijze
werd overeengekomen.

