
De hieronder opgesomde voorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder mediarte de deelnemer, hierna “de mediartist” genoemd, 
toegang geeft tot het mediartist begeleidingsprogramma.

1. Aanvaarding van de voorwaarden voor deelname 

Na aanvaarding van de aanmelding geeft mediarte de mediartist gratis toegang tot het begeleidingsprogramma van mediartist en verstrekt 
mediarte de mediartist informatie in het kader van deze begeleiding. Deelnemen aan dit programma impliceert dat de mediartist deze 
voorwaarden, zonder enig voorbehoud, aanvaardt. 

Om het begeleidingsprogramma van mediartist zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen we de mediartist om de volgende instructies te 
respecteren:

- Gelieve de meegedeelde opleidingsuren te respecteren en mediarte (via mediartist@mediarte.be) op de hoogte te brengen van elke vertra
   ging of afwezigheid op de opleiding(en) of begeleiding(en) waarvoor de mediartist zich heeft ingeschreven;
- Respecteer het materiaal dat tijdens de groepssessies wordt aangeleverd - dit materiaal zal later worden hergebruikt door andere  
  deelnemers  aan het mediartist-programma

2. Annuleringsvoorwaarden 

2.1. Annulering door de mediartist

De mediartist is ingeschreven voor een collectieve sessie (workshop, masterclass, etc.) van het mediartist-programma van zodra de mediartist 
het aanmeldingsformulier voor deze sessie heeft ingevuld.

Hiervoor zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

- Annulering geschiedt altijd schriftelijk door een mail te sturen naar mediartist@mediarte.be
- Annulering wordt zonder negatief gevolg beschouwd in geval van ziekte / ongeval van de mediartist, of in geval dat de mediartist aan het 
   werk is. De mediartist meldt ons zijn afwezigheid voor aanvang van de opleiding per e-mail en stuurt ons de nodige attesten per mail of 
   post.
- Bij annulering om een   andere reden worden de niet-deelgenomen uren als onderdeel van de begeleiding meegerekend in het totaal aantal 
  deelgenomen uren.

Bij annulering van een individuele afspraak, gelieve mediarte (op het e-mailadres mediartist@mediarte.be) zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen.

2.2. Annulering door mediarte

Bij organisatorische problemen behoudt mediarte zich het recht voor om een gemeenschappelijke sessie (workshop, masterclass, infosessie) 
te annuleren of naar een latere datum te verplaatsen (bijvoorbeeld wegens onvoldoende aantal deelnemers, of annulering van een spreker, ...).

Alle mediartisten worden zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch geïnformeerd.

Als de nieuwe voorgestelde datum niet bij de mediartist past, kan de mediartist zijn deelname annuleren of uitstellen naar een latere datum.

3. Gebruik van informatie
3.1. Informatie

mediarte gebruikt alle redelijke middelen om informatie te verstrekken die, voor zover mediarte bekend, up-to-date is. Het garandeert echter 
niet de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie.

Deelname aan het mediartist-programma omvat deelname aan één of meerdere workshops en / of individuele coachingsessies georganiseerd 
door mediarte alleen of in samenwerking met partners, en geeft daardoor toegang tot informatie verstrekt door mediarte en / of door zijn 
partners.

De inhoud van de workshops en / of individuele coachingsessies die mediarte organiseert in het kader van het mediartist-programma, wordt de 
mediartist uitsluitend verstrekt voor doeleinden die verband houden met de begeleiding.

Intern reglement en privacybeleid
mediartist - voorwaarden voor deelname



Deze inhoud mag alleen worden gebruikt als onderdeel van de diensten die worden aangeboden door mediarte als onderdeel van de onders-
teuning van mediartist en voor persoonlijk gebruik. Deze ondersteuning en de inhoud ervan kan niet als basis dienen voor enige evaluatie van 
mediarte en / of mediartist en kan in geen geval mediarte binden of ertegen verzet zijn. Niets in deze ondersteuning kan worden beschouwd 
als een aanbod om een   contract af te sluiten met mediarte.

De mediartist verbindt zich er dan ook toe de in dit kader verstrekte informatie te gebruiken in overeenstemming met de wet- en regelgeving. 
De mediartist mag deze informatie niet gebruiken op een manier die de belangen van mediarte, haar leveranciers en / of haar partners zou 
kunnen schaden.

3.2 Toegang tot de website mediarte.be

Voor alles met betrekking tot het raadplegen van de website www.mediarte.be in het kader van de ondersteuning als mediarte, houd de me-
diartist zich aan de gebruiksvoorwaarden van de website van mediarte die hier worden beschreven.

4. Intellectuele eigendomsrechten
 
Alle elementen en informatie die verstrekt worden tijdens de workshops en / of individuele coachingsessies waaraan de mediartist deelneemt 
in het kader van met mediartist-programma, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van mediarte en / of haar partners.

Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van mediarte ter zake, mag de mediartist in geen geval alle of een deel 
van de inhoud en informatie die wordt verzonden als onderdeel van de ondersteuning ervan kopiëren, reproduceren, vertalen, vertegenwoordi-
gen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welk medium dan ook, of exploiteren 
op welke manier dan ook.

5. Persoonlijke gegevens 
 
De persoonsgegevens die de mediartist meedeelt in het kader van het mediartist-programma en die verzameld en verwerkt worden door me-
diarte, worden in geen geval overgedragen aan een derde partij.

6. Gegevensbeschermingsautoriteit
 
De mediartist heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie over de privacywetgeving te verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7. Verklaring op erewoord 

De mediartist verklaart dat alle informatie die hij in het kader van zijn ondersteuning aan mediarte heeft verstrekt, vervat in de hem betreffende 
formulieren en documenten, authentiek, correct en volledig is.

8. Mediartist vertrouwelijkheidscharter 

Door deel te nemen aan het mediartist-programma, machtigt de mediartist mediarte om zijn deelname aan dit programma aan Actiris mee te 
delen, via de Actiris RPE-databank.

mediarte zal geen informatie verstrekken over het gedrag van de deelnemer en / of over de inhoud van de ondersteuning door de deelnemer.

De enige informatie die aan Actiris wordt meegedeeld, is:

- De start- en einddatum van de ondersteuning van de mediartist en de reden voor het beëindigen van de ondersteuning;
- De data van de workshops, evenementen en individuele bijeenkomsten waaraan de mediartist heeft deelgenomen;
- Antwoorden op de evaluatievragenlijsten van de mediartist (aan het begin en einde van het programma en 6 maanden na het einde van 
  het programma).

https://www.mediarte.be/nl/privacy-disclaimer
https://www.mediarte.be/fr/privacy-disclaimer 

