
Algemene voorwaarden 
 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Ze gelden voor de lidmaatschappen, de toegang tot de 
activiteiten en de content aangeboden door De Taalsector. 

 

 

 

Lidmaatschappen 
 

Het lid en De Taalsector komen als volgt overeen: het lid betaalt de lidmaatschapsbijdrage en De 
Taalsector levert de diensten zoals beschreven op De Taalsector Online of zoals anders 
overeengekomen. 

Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in na wederzijdse bevestiging en loopt automatisch door tot 
opzegging. Opzeggen is gemakkelijk: er is geen opzeggingstermijn die u moet respecteren; u 
kunt tot de laatste dag van een lopende lidmaatschapsperiode opzeggen. Een telefoontje 
volstaat. Met een mailtje en onze bevestiging van ontvangst gaat het ook. 

Let op: zodra een (initiële of volgende) lidmaatschapsperiode is ingegaan, is de factuur voor de 
hele lopende periode integraal verschuldigd; bij opzegging worden geen saldi teruggestort.  

 

Individueel lid 

  

Een individueel lidmaatschap is op naam van één persoon; toegang tot de activiteiten en tot de 
content van De Taalsector is dan niet overdraagbaar.  

 

Organisatielid 

  

Een organisatielidmaatschap geeft recht op onbeperkte toegang tot alle online content voor de 
hele organisatie.  

Een organisatielidmaatschap geeft recht op deelname van (max.) vier medewerkers tegelijk aan 
een betaalde activiteit, ook als deze exclusief voor leden van De Taalsector gratis wordt 
aangeboden. 

 

 

 

https://www.taalsector.be/cms/3706


Activiteiten 
 

Inschrijving 

 

Deze inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle activiteiten: online, offline, hybride, leer- en 
netwerkevenementen en alle mogelijke andere activiteiten.  

 

Is de activiteit een betaalde activiteit, dan is uw inschrijving gegarandeerd zodra uw 
inschrijving betaald is.  

Is de activiteit een gratis activiteit, dan is uw inschrijving gegarandeerd zodra u de 
bevestigingsmail hebt ontvangen. 

 

Annulering inschrijving betaalde activiteit 
 

Als u uw inschrijving voor een betaalde activiteit later annuleert dan de datum vermeld op de 
webpagina over de activiteit (op de website van De Taalsector), dan is 100% van het 
inschrijvingsbedrag verschuldigd. U mag u altijd laten vervangen door een collega. 

 

Annulering inschrijving gratis activiteit 
 

Voor sommige gratis activiteiten, zowel fysieke als online activiteiten, geldt een no-
showclausule. Als dat het geval is, staat het duidelijk vermeld op de pagina over de activiteit op 
de website van De Taalsector.  

De no-showclausule betekent: komt u niet opdagen zonder bericht, dan behoudt De Taalsector 
zich het recht voor om u een forfaitaire onkostenfactuur voor uw no-show te sturen. Ook als een 
activiteit gratis en online is, zijn er meestal kosten: concept, voorbereiding, organisatie, 
communicatie, gastsprekers, catering bij fysieke bijeenkomsten. Als u tijdig annuleert, kunnen 
we vaak nog iemand anders in uw plaats laten deelnemen. U kunt u altijd (ook lastminute) 
zonder kosten door een collega laten vervangen. 

 

Privacy 
 

De Taalsector respecteert uw privacy.  

De gegevens die u ons toezendt, worden in alle vertrouwelijkheid en met zorg behandeld. We 
verkopen uw gegevens niet, we verhuren ze niet en we geven ze ook niet gratis weg, aan 
niemand. We gebruiken uw gegevens voor praktische, inhoudelijke maar ook wervende 
communicatie met u via onze eigen en andere kanalen en (sociale) media die we gebruiken. Uw 
gegevens worden tijdelijk opgeslagen bij derden voor zover dat noodzakelijk is om met u in 
communicatie te kunnen treden. Zo doen wij een beroep op een derde partij voor het verzenden 



van onze nieuwsbrieven, zodat we zeker kunnen zijn dat ze goed bij u aankomen. Zo gebruiken 
we uw gegevens ook om via sociale media met u in communicatie te komen, zodat u ook daar op 
de hoogte kunt blijven van onze activiteiten. Daarvoor moeten uw gegevens tijdelijk bij een 
derde partner opgeslagen worden. 

U kunt ook te allen tijde de gegevens die op u betrekking hebben inkijken, wijzigen of laten 
verwijderen. 

 

Cookies 
 

Op de website worden cookies gebruikt voor het onthouden van uw gebruikersnaam (als u een 
gebruikersnaam hebt en ingelogd bent). De cookies verlopen aan het einde van een sessie.   

 

Advertenties 
 

Er worden op de website geen bezoekgegevens gebruikt om interessecategorieën te maken en u 
krijgt geen advertenties te zien die gebaseerd zouden kunnen zijn op interessecategorieën die 
adverteerders of uitgevers eventueel voor u zouden hebben gemaakt. 

 

Voor meer informatie over deze privacyverklaring en voor inzage, correctie of verwijdering van 
gegevens die u ons hebt toegezonden, volstaat een eenvoudig mailtje naar info@detaalsector.be. 
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 
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