
ALGEMENE VOORWAARDEN
laatste aanpassing: 22 februari 2023 – versie 1.0

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Crossing The Rubicon met
maatschappelijke zetel te Rozenhoflaan 11, 1860 Meise en ingeschreven in de K.B.O onder nummer
0745.992.950. (hierna: “Rubicon”).

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen
overeenkomst die wij aanbieden aan onze leden (hierna: de “Members”), zowel voor wat betreft onze
jaartrajecten als voor alle bijkomende en facultatieve events en workshops.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van
de Member, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op
bepaalde producten en/of diensten indien expliciet aangegeven in de product-of
dienstenomschrijving. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de aanvullende voorwaarden
en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende
voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal je steeds kunnen consulteren op onze website
via volgende link: https://www.hellorubicon.com/terms-of-service".

2. Ons aanbod

Rubicon organiseert intieme klankbordsessies voor like-minded ondernemers. Deze
klankbordsessies maken altijd deel uit van een jaartraject. De begin-en einddatum van elk traject
nemen we op in de offerte en factuur.

Daarnaast organiseert Rubicon nog bijkomende events en workshops, waarop de Member
afzonderlijk kan intekenen en die geen deel uitmaken van het jaartraject.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
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3. Toegang Member Directory
Alle Members hebben toegang tot de algemene Member Directory en de Member Directory van het
dorp waar ze deel van uitmaken.

Wanneer we jou toegang verlenen tot onze Member Directory verwachten we dat je correct omgaat
met je account en je inloggegevens veilig bewaart, niet doorgeeft aan derden, geen strafbare feiten
pleegt of handelingen stelt die ons imago of onze reputatie kunnen schaden en steeds handelt in
overeenstemming met ons Manifesto.

Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van je
toegangscodes en e-mailadressen, en voor het gebruik van de beschikbare inhoud.

4. Wijziging en annulering
Van klankbordsessies, events en workshops - Alle klankbordsessies, events en workshops gaan door op
de datum en het uur zoals op voorhand aangekondigd door Rubicon.

In geval van overmacht (zoals maar niet beperkt tot ziekte, files, pandemie, stakingen,…) behouden
wij ons het recht voor om de ingeplande klankbordsessie, event of workshop te annuleren, waarna
wij een nieuwe datum zullen vastleggen. Of we kunnen beslissen om een geplande klankbordsessie,
event of workshop hybride te organiseren, of van offline naar online te verplaatsen of omgekeerd.

Rubicon voorziet geen terugbetaling indien de Member tijdens zijn/haar jaartraject niet kan
deelnemen aan een klankbordsessie, noch in geval van annulatie of “no show up” op events of
workshops die we organiseren, tenzij indien en voor zover opgenomen in de bijzondere
voorwaarden van onze events of workshops.

Van jaartraject - Annulering vóór de start van het jaartraject is steeds mogelijk, met terugbetaling van
100% van de reeds door Rubicon ontvangen bedragen.

Annulering van het jaartraject na de start is niet meer mogelijk en Rubicon voorziet ook geen
gedeeltelijke (of “pro rata”) terugbetaling.

5. Facturen en betalingen
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op volgend bankrekeningnummer:
IBAN BE97 7350 5559 6849 – BIC KREDBEBB en met het ordernummer als referentie.

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 1% per begonnen maand en een bijkomende
schadevergoeding van 10% van de factuur met een minimum van 100 EUR, onverminderd juridische
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en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van ook maar één factuur worden alle
openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Eventuele protesten op facturen dienen schriftelijk te gebeuren, binnen een termijn van vijf (5)
kalenderdagen na ontvangst, met motivering van de redenen van de klacht.

Indien de Member gebruik wenst te maken van de KMO Portefeuille (KMOP), dient hij/zij het BTW
bedrag en eventuele niet-subsidieerbare kosten integraal aan ons te betalen en vervolgens de
aanvraag te voltooien via het KMOP-portaal. De noodzakelijke gegevens voorzien we in de factuur.
De aanvraag tot KMOP dient te gebeuren binnen 14 dagen na start van het jaartraject, zoniet vervalt
het recht om KMOP aan te vragen.

6. Intellectuele Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op onze ideeën, concepten, ontwikkelingen, programma's,
trainingen, publicaties en elk ander werk behoren exclusief toe aan ons. De Member zal ons
onverwijld op de hoogte stellen van elke inbreuk door derden op onze intellectuele
eigendomsrechten waarvan hij op de hoogte is.

Door het intekenen op een jaartraject verkrijgt de Member het tijdelijk gebruiksrecht op de
documenten die wij ter beschikking stellen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor de duurtijd
van het jaartraject. Het is de Member niet toegelaten om deze documenten verder te verspreiden,
openbaar te maken, commercialiseren, aanpassen en/of vertalen zonder onze uitdrukkelijke en
voorafgaande toestemming.

7. Garanties

Wij verbinden ons ertoe onze diensten, die als middelenverbintenissen worden beschouwd, op een
professionele manier, met alle redelijke bekwaamheid en zorg te verlenen, in overeenstemming met
de relevante normen en vereisten zoals gekend in de sector en in overeenstemming met deze
Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

De Member begrijpt en aanvaardt dat het resultaat van een elke klankbordsessie, workshop of event
volledig afhankelijk is van zijn/haar eigen capaciteiten, inspanningen en prestaties.

8. Aansprakelijkheid en verzekering
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij onze aansprakelijkheid
niet uitdrukkelijk hebben bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige indirecte en/of enige gevolgschade zoals gederfde omzet of
winst, verhoging van operationele kosten, verlies van cliënteel door de Member of derden in relatie
tot de Member.
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Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot schadegevallen die zich voordoen tijdens officieel door
Rubicon georganiseerde klankbordsessies, workshops en events. Eventuele bijkomende etentjes,
uitstappen,… ook indien deze plaatsvinden voor-of na klankbordsessies, workshops of events zijn
niet officieel door Rubicon georganiseerd en vallen zodus niet onder onze aansprakelijkheid.

In ieder geval zal onze totale aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer
bedragen dan de prijs die de Member aan ons heeft betaald voor de diensten die direct aanleiding
gaven tot de claim, met een maximum van 5000 EUR.

9. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Crossing The Rubicon met maatschappelijke zetel te Rozenhoflaan 11, 1860 Meise en ingeschreven
in de K.B.O onder nummer 0745.992.950. (hierna: “Rubicon”) is de Verwerkingsverantwoordelijke die
de persoonsgegevens van de Member zal verwerken conform de Privacy Policy beschikbaar via
volgende contactgegevens: https://www.hellorubicon.com/privacy-policy.

10. Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de eventuele bijzondere voorwaarden uit ons
aanbod de volledige overeenkomst tussen de Member en ons, met betrekking tot de erin
opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze
clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

De overeenkomsten afgesloten met Rubicon zijn niet overdraagbaar aan derden, behoudens
uitdrukkelijke toestemming van Rubicon.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien
uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die
voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op
te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de
kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden,
kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van
onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.
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