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 Verkoopsvoorwaarden Qubiz (Schaubroeck NV) 
 
1. Algemeen  

Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke 

schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de klant en Schaubroeck N.V., hetzij per brief, hetzij 

per e-mail.  

 

2. Bevestigingen  

 

2.1.De reservatie is pas definitief als dit contract door de klant voor akkoord is ondertekend, in het 

bezit is van Schaubroeck N.V. en de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn.  

2.2. De ondertekenaar van dit contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd 

is.  

2.3. Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en 

door beide partijen ondertekend zijn.  

 

3. Voorschot en waarborg  

 

3.1. Het is Schaubroeck N.V. toegelaten de klant een voorschot en/of waarborgsom te vragen.  

3.2. Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde 

termijn zal het contract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden 

ten laste van de klant.  

 

4. Wijziging van het aantal deelnemers of annulatie van een gereserveerd evenement door de 

klant  

 

4.1. Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk 

worden medegedeeld aan Schaubroeck N.V., ten laatste 8 dagen voor aanvang van het evenement.  

4.2. Bij een wijziging van het aantal deelnemers, niet overeenkomstig het art. 4.1. meegedeeld, zal 

het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden 

aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is.  

4.3. Annuleren van een gereserveerd evenement kan enkel per e-mail of aangetekend schrijven. In 

geval van annulatie bij aangetekend schrijven geldt de datum van ontvangst van dit schrijven als 

annulatiedatum en dit wordt geacht 3 werkdagen te zijn, na de postdatum van de verzending.  

4.4. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 1 maand voor aanvang, 

wordt 75 euro aangerekend als administratiekosten. 

4.5. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 14 dagen voor aanvang, 

wordt 20% van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend als annulatiekosten. Er 

worden geen kosten voor catering in rekening gebracht.  

4.6. In geval van annulatie van een gereserveerd evenement, minder dan 14 dagen, voor aanvang, 

wordt 50 % van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend aan annulatiekosten. De kost 

voor catering (max. 100%) wordt integraal in rekening gebracht en zal afhangen van de door de 

traiteur genomen voorbereidingen. Dit zal worden aangetoond aan de hand van de factuur van de 

traiteur. 

4.7 In geval van annulatie van een gereserveerd evenement minder dan 3 dagen voor het event 



wordt 100% van het totale bedrag van de verhuurkosten aangerekend aan annulatiekosten. De kost 

voor catering (max. 100%) wordt integraal in rekening gebracht en zal afhangen van de door de 

traiteur genomen voorbereidingen. Dit zal worden aangetoond aan de hand van de factuur van de 

traiteur.  

 

5. Verantwoordelijkheden  

 

5.1. De klant zal de benaming Qubiz (Schaubroeck N.V). alleen gebruiken ter aanduiding van de 

plaats, waar het evenement plaatsvindt. De klant zal er in zijn uitnodigingen en andere 

bekendmakingen over waken, niet de indruk te wekken dat Qubiz (Schaubroeck N.V.) organisator 

of mede-organisator is van het evenement. Elke weergave van grafische afbeeldingen van Qubiz 

(Schaubroeck N.V.) of een gedeelte ervan in aankondigingen van de klant, moet vooraf aan Qubiz 

(Schaubroeck N.V.) worden voorgelegd ter goedkeuring.  

5.2. Publiciteit mag gevoerd worden. Bij het einde van het evenement moet alle publiciteit (zowel 

in de gebouwen als op de terreinen) verwijderd worden zodat de gebouwen in hun oorspronkelijke 

staat worden achtergelaten.  

5.3. De klant zal Qubiz (Schaubroeck N.V). vrijwaren tegen iedere eis tot schadevergoeding door 

derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) van zijn evenement.  

5.4. De klant is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan Qubiz (Schaubroeck 

N.V.) (gebouwen, infrastructuur, technologische ondersteuning, ...) of aan zijn personeel, door de 

deelnemer(s) van het evenement.  

5.5. Indien blijkt dat het evenement substantieel afwijkt van de beschrijving in het contract, of 

indien het evenement en/of het gedrag van de deelnemers, storend is voor evenementen in een van 

de andere zalen (in strijd met de goede zeden, geluidsoverlast, enz...), heeft Qubiz (Schaubroeck 

N.V.) het recht het evenement stil te leggen, de deelnemers de toegang te ontzeggen, en de reeds 

aanwezige personen te doen verwijderen.  

5.6. De klant aanvaardt de lokalen in de staat waarin deze zich bevinden en zal deze in dezelfde 

staat verlaten, zoniet worden alle herstellingen of kosten van abnormale schoonmaak uitgevoerd 

ten laste van de klant.  

5.7. De klant staat in voor de betaling van alle kosten die betaald dienden te worden door de 

deelnemer(s) van haar evenement.  

5.8. De klant staat in voor de betaling van alle belastingen, taksen en kosten die aan derden 

verschuldigd zijn vanwege het evenement zelf, zoals bv. auteursrechten op muziekuitvoeringen 

(o.a. SABAM), socialezekerheidsbijdragen voor optredende kunstenaars, alsook voor personen 

die de klant, haar leveranciers of onderaannemers in Qubiz (Schabroeck N.V.) tewerk stelt.  

6. Betaling  

 

6.1. Al onze facturen zijn betaalbaar op ons adres binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.  

In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds de inningskosten ten 

bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 100,00 en anderzijds 

verwijlintresten gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 2% en dit vanaf de factuurdatum 

tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur.  

 

7. Rechtspraak  

 

7.1. Elke betwisting aangaande de facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het 

gerechtelijk arrondissement Gent. 


