Algemene voorwaarden
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Ze gelden voor de lidmaatschappen en de toegang tot workshops en
evenementen die we aanbieden.

Lidmaatschappen*
Het lid en De Taalsector komen als volgt overeen: het lid betaalt de lidmaatschapsbijdrage en De
Taalsector levert de overeengekomen diensten.
Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in en loopt automatisch door tot opzegging.

Workshops / evenementen
Is de workshop of het evenement een betaalde activiteit, dan is uw inschrijving gegarandeerd
zodra uw inschrijving betaald is. Als u later dan de aangekondigde uiterste annulatiedatum
annuleert, blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd, maar u kunt u wel nog steeds
door een collega laten vervangen.
Is de workshop of het evenement gratis, dan geldt een no-showbeding. Hebt u zich ingeschreven, maar
komt u niet opdagen zonder dat u enig bericht laat, dan ontvangt u de volgende dag een no-showfactuur
van 95 euro (excl. btw). U mag u uiteraard ook altijd laten vervangen door een collega.

*Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op leden van De Taalsector

Privacy
De Taalsector respecteert uw privacy. We geven geen gegevens door, aan niemand.
Wilt u de gegevens die we over u bewaren inzien of verbeteren? Een mailtje volstaat, ook om alles te laten
verwijderen.
De gegevens die u ons toezendt, worden in alle vertrouwelijkheid en met zorg behandeld. We gebruiken
ze enkel intern. Dat wil zeggen dat ze nooit worden verkocht, verhuurd of uitgeleend of op een andere
manier aan derden worden meegedeeld, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk de opdracht geeft. 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.

