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Art.	1	- Aanvaarding	

1.1 Door het gebruik van onze website, door een bestelling te plaatsen of door het online 
versturen van een e-mail of bestelformulier erkent de klant de algemene- en bijzondere 
verkoops- en leveringsvoorwaarden, alsook de gebruiksvoorwaarden, privacy policy en 
eventueel andere door STAYCATION SQUAD (zijnde een handelsbenaming van Konsepts 
BV, met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 74, met 
ondernemingsnummer 0807.448.586) gepubliceerde documenten te hebben gelezen, 
begrepen en zonder enig voorbehoud aanvaard. Al deze documenten kunnen te allen 
tijde worden gewijzigd en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking ervan op de 
website van STAYCATION SQUAD. 

Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de 
overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na bekendmaking. De overeenkomst 
neemt dan een einde op de 30ste dag na verzending van het schrijven. 

1.2 Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen wordt de toepassing van inkoop- of 
andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Art. 2 - Offerte en overeenkomst 

2.1 De door STAYCATION SQUAD gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Daarna 
hebben ze enkel een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds inclusief btw tenzij 
anders vermeld. 

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde 
prijsopgaves verplichten geenszins STAYCATION SQUAD tot het verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.2 Bij de bestelling dienen alle nodige gegevens te worden toegevoegd. STAYCATION 
SQUAD draagt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud en herkomst ervan. Latere 
wijzigingen of aanvullingen kunnen een verlenging van de termijn tot gevolg hebben, 
alsook een verhoging van de totale kostprijs. 

2.3 STAYCATION SQUAD is slechts gebonden aan de offerte na uitdrukkelijke en schriftelijke 
aanvaarding door de klant. 
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Art. 3 - Meerwerk 

3.1 Meerwerk 

Indien met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs 
slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden,diensten en 
uren van STAYCATION SQUAD. 

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van 
de opdrachtgever door STAYCATION SQUAD worden geleverd (hierna “meerwerk” genoemd), 
zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening 
worden gebracht. 

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: 

- uitbreiding of wijziging van het voorgestelde pakket nadat deze door de opdrachtgever 
is goedgekeurd; 

- eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende 
duidelijk aan STAYCATION SQUAD kenbaar zijn gemaakt; 

- gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door 
STAYCATION SQUAD in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop 
STAYCATION SQUAD weinig of geen invloed kan uitoefenen; 
 

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van 
de overeenkomst. 

Art. 4 - Financieel 

4.1 Prijs 

De prijzen in de offertes zijn – tenzij anders vermeld – gedurende 1 maand bindend. Daarna 
hebben ze slechts een indicatieve waarde.  

De prijzen zijn steeds inclusief BTW. Alle prijzen vermeld via eender welke vorm van publiciteit 
en op de website zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten. 

Zowel voorschotfacturen als saldofacturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. 
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4.2 Facturatie van geleverde diensten  

Er kunnen zich 2 situaties voordoen afhankelijk van de termijn tot het contract zich voltrekt.  

Situatie 1: Er zijn nog meer dan 4 weken voor ‘incheckdatum’: er volgt een voorschotfactuur 
van 70% van het totaalbedrag. Een afrekening volgt 3 weken voor ‘incheckdatum’.  Beide 
facturen dienen betaald te zijn voor incheckmoment. Indien de betaling niet uitgevoerd werd 
voor het incheckmoment, heeft STAYCATION SQUAD de mogelijkheid de overeenkomst te 
ontbinden, nadat zij de klant schriftelijk in gebreke gesteld heeft.  

Situatie 2: Er zijn nog minder dan 4 weken voor ‘incheckdatum’: de afrekening volgt 
onmiddellijk.  Deze factuur dient betaald te zijn voor incheckmoment. Indien de betaling niet 
uitgevoerd werd voor het incheckmoment, heeft STAYCATION SQUAD de mogelijkheid de 
overeenkomst te ontbinden, nadat zij de klant schriftelijk in gebreke gesteld heeft.. De 
openstaande bedragen blijven wel verschuldingd volgens de annuleringsvoorwaarden.  

4.3 Voorschot 

Bij bevestiging van de opdracht, zal een voorschotfactuur worden opgemaakt. Afhankelijk van 
de leadtime tot uw vakantie zullen er 2 facturen (voorschot en afrekening) of slechts 1 factuur 
(afrekening) volgen. STAYCATION SQUAD behoudt zich het recht voor geen verdere prestaties 
te verrichten tot en met betaling van dit voorschot. Indien de betaling niet tijdig uitgevoerd 
werd, heeft STAYCATION SQUAD de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, nadat zij de 
klant schriftelijk in gebreke gesteld heeft. 

4.4 Verwijlintresten en Schadebeding 

Op de vervaldag dient de rekening van STAYCATION SQUAD te zijn gecrediteerd. Voor iedere 
vertraging in de betaling is de klant vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand 
op het nog openstaande bedrag  

In geval van een aangetekend schrijven is van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling 10 euro schadevergoeding verschuldigd. Bij gebreke aan integrale betaling 
na aangetekende ingebrekestelling door STAYCATION SQUAD, is van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% 
van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro als schadevergoeding. Dit schadebeding 
doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen en aan de 
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terugvordering van alle kosten die in hoofde van STAYCATION SQUAD zijn gemaakt om de prijs 
te innen. 

STAYCATION SQUAD is eenzelfde vergoeding verschuldigd aan de klant indien zij haar 
verbintenissen ten aanzien van de klant niet nakomt, behoudens hetgeen bepaald is in art. 
6.1, 6.2 en 7.3.  

4.5 Uitdrukkelijk ontbindend beding 

Bij niet betaling van de factuur binnen de voorziene termijn heeft STAYCATION SQUAD het 
recht haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten. Bovendien kan zij niet 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van de contractuele 
wanprestatie van de klant. 

Indien de klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling zijn verbintenissen ten aanzien van 
STAYCATION SQUAD niet nakomt, heeft STAYCATION SQUAD de mogelijkheid de 
overeenkomst te ontbinden lastens de klant per aangetekend schrijven. Diensten die online 
zouden staan, kunnen onmiddellijk worden verwijderd. 

Art. 5 - Privacy policy 

In de mate dat via de dienstverlening van STAYCATION SQUAD, of op een andere wijze in 
uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant, persoonsgegevens worden verwerkt in de 
zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) die de Privacywet sinds 
25 mei 2018 vervangt, zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de 
bepalingen van voormelde privacyregelgeving. 
 
Voor verdere informatie aangaande de privacy policy en het cookiebeleid  van STAYCATION 
SQUAD, verwijst STAYCATION SQUAD naar haar website www.staycationsquad.be.  

Art.	6	- Uitstel	en/of	Annuleringsvoorwaarden		

6.1 Annuleringsvoorwaarden  

Aangezien STAYCATION SQUAD vanaf de aanvaarding van een offerte zelf engagementen naar 
haar eigen leveranciers aangaat, zijn er aan elke annulering door de klant, behoudens hetgeen 
bepaald is in art. 7, kosten verbonden. De annuleringskosten nemen toe naarmate er minder 
dagen resten tussen de dag van annulering en de startdatum van uw geboekte Staycation: 
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• meer dan 1 maand voor de start van uw Staycation Squad vakantie:  10% totaalbedrag 
• 30 dagen - 24 dagen voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 20% totaalbedrag 
• 23 dagen - 16 dagen voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 50% totaalbedrag 
• 15 dagen - 8 dagen voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 70% totaal bedrag 
• 7 dagen of minder voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 100% totaal bedrag 
 
Het voorgaande belet STAYCATION SQUAD niet haar werkelijk geleden schade te bewijzen. 
STAYCATION SQUAD is eenzelfde vergoeding verschuldigd aan de klant indien zij de 
overeenkomst annuleert, behoudens hetgeen bepaald is in art. 7.3. 

 

6.2 Uitstelvoorwaarden   

Wanneer de klant een uitstel van de vakantie wenst is volgende forfaitaire vergoeding 
verschuldigd: 

• meer dan 1 maand voor de start van uw Staycation Squad vakantie:  50€  
• Voor uitstelvragen binnen de maand:  

o 30 dagen - 16 dagen voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 100€  
o 15 dagen - 8 dagen voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 200€  
o 7 dagen of minder voor de start van uw Staycation Squad vakantie: 100% totaal 

bedrag van de overeenkomst 
Het uitstel dient altijd plaats te vinden binnen de 6 maanden volgend op uw originele 
reservering 
  
STAYCATION SQUAD is eenzelfde vergoeding verschuldigd aan de klant indien zij de 
overeenkomst uitstelt, behoudens hetgeen bepaald is in art. 7.3. 
 

Art.	7	- Herroepingsrecht	

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van 
redenen te herroepen, op voorwaarde dat hij STAYCATION SQUAD voor het verstrijken van de 
herroepingstermijn op de hoogte stelt van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.  
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Art.	8	- Overige	bepalingen	

8.1 Aansprakelijkheid   

STAYCATION SQUAD is enkel aansprakelijk voor haar opzet, haar grove schuld of die van haar 
aangestelden of lasthebbers, behoudens overmacht. 

De aansprakelijkheid van STAYCATION SQUAD, zowel contractueel als buitencontractueel, 
blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst met de klant. 

De klant dient STAYCATION SQUAD te vrijwaren voor elke vordering van derden, ook na de 
beëindiging van de overeenkomst. 

STAYCATION SQUAD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of 
tekortkomingen in de gegevens.  

Incorrecte gegevens of tekortkomingen geven geen recht op een financiële compensatie. 

 

8.2 Verzekering schade aan derden  

STAYCATION SQUAD heeft een wettelijk verplichte BA uitbating.  
Wat betreft materiële schade die onze Homie onopzettelijk veroorzaakt in uw woning of bij 
uitbreiding op uw woongebied zal de verzekering pas tussenkomen na betaling van een 
franchise van 500€, dewelke door de klant verschuldigd is 

Schadegevallen, zoals bv een gevallen vaas, of gebroken glazen zijn voor eigen rekening van 
de klant en horen bij het principe van gebeurlijke ongevallen.  

8.3 Overmacht  

Wanneer één van de partijen, wegens een onvoorziene omstandigheid, in de onmogelijkheid 
verkeert om de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht om de overeenkomst te 
ontbinden door het versturen van aangetekend schrijven aan de andere partij, waarin de 
reden die de uitvoering verhindert opgegeven wordt.  

Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of 
lock-out, pandemieën, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan 
transportmiddelen, algemene schaarste aan goederen en in het algemeen elke abnormale en 
onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort. 
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8.4 Bewijs 

Elektronische communicatie tussen STAYCATION SQUAD en de klant heeft dezelfde bindende  
kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door de partijen aanvaard als 
bewijsmiddel. 

8.5 Bezwaar 

Ieder bezwaar betreffende geleverde goederen en/of diensten dient per aangetekend 
schrijven opgestuurd te worden binnen 5 dagen na ontvangst. Na deze termijn komt het 
bezwaar niet meer in aanmerking.  

De aan de klanten gegeven inlichtingen van welke aard ook zijn gebaseerd op de gewone 
ervaringen van STAYCATION SQUAD. STAYCATION SQUAD draagt dan ook geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de door haar verstrekte inlichtingen. 

8.6 Afwervingsclausule 

De aangestelden van STAYCATION SQUAD zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de 
klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen 
rekening van aangestelden van STAYCATION SQUAD. 

Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van STAYCATION SQUAD af te 
werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij STAYCATION 
SQUAD, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met STAYCATION SQUAD te 
verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een 
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de 
afgeworven aangestelde. 

8.7 Toepasselijk recht 

De overeenkomst tussen STAYCATION SQUAD en de klant worden beheerst door het Belgische 
recht met inbegrip van de terzake dienende internationale verdragen. 

8.8 Overige bepalingen 

Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden 
zijn, blijven de overige onverminderd voortbestaan. De rechten en verplichtingen die uit 
overeenkomsten tussen STAYCATION SQUAD en de klant voortvloeien, kunnen noch 
gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke 
toestemming van STAYCATION SQUAD. 
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