
Algemene voorwaarden Linda Robaye/KleurbyLinda 
 

Linda Robaye/KleurbyLinda met maatschappelijke zetel te 2340 Vlimmeren, Den Abt 65 en 
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE0684.622.238. 

 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroep doet op de dienstverlening van Linda 
Robaye. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Linda Robaye en op 
alle overeenkomsten met Linda Robaye 

 

Bij afname van een dienst of aankoop van een product, wordt aangenomen dat de klant de algemene 
voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.  Door betaling van de dienst of het product verklaart de 
klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Linda Robaye behoudt te allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen of te wijzigen. 

Artikel 1 

Workshops , coachingsessies, soul art readings dienen steeds op voorhand betaald te worden 

Artikel 2 

Geboekte individuele sessies kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden, wel verzet naar 
een ander tijdstip. 

Artikel 3 

Indien deelname aan groepstraject kan een gemiste afspraak niet ingehaald worden. 

Artikel 4 

Een deelnemer aan een groepstraject kan niet van groep verwisselen. 

Artikel 5 

Bij annuleren van een sessie door Linda Robaye zal de sessie zo spoedig mogelijk opnieuw worden 
ingepland in samenspraak met de klant. Annuleren kan wegens ziekte/familiale omstandigheden, 
overmacht.  De klant zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.   De klant kan 
hiervoor onder geen enkel beding schadevergoeding eisen van Linda Robaye 

Artikel 6 

Linda Robaye gaat ten allen tijde discreet om met informatie van de klant die voor, tijdens of na een  
sessie wordt gegeven 

 

 



Artikel 8 

Linda Robaye is onder geen beding aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) lichamelijk, 
geestelijke of emotionele schade welke bij de klant  is ontstaan tijdens of na een geleverde dienst of 
product. 

Artikel 9 

Linda Robaye is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde 
diensten/producten. Op Linda Robaye rust terzake een inspanningsverbintenis. Dat wil zeggen dat 
Linda Robaye steeds haar diensten en producten naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren. Linda 
Robaye staat niet in voor het succes of welslagen van haar dienstverlening of product, noch voor de 
mate waarin deze dienstverlenging/dit product bijdraagt aan het door de klant gestelde doel. 

Artikel 10 

Linda Robaye is onder geen beding aansprakelijk voor medische claims. De diensten en producten 
van Linda Robaye kunnen nooit eventuele medische begeleiding vervangen. Bij ernstige ziekten is de 
klant zelf verantwoordelijk om zijn arts op de hoogte te brengen van de aard van de diensten die hij 
afneemt bij Linda Robaye. 

Artikel 11 

Linda Robaye heeft steeds de mogelijkheid om een klant te weigeren zonder opgave van reden. 

Artikel 12 

Schilderijen worden enkel gereserveerd na volledige betaling. 

Artikel 13 

Indien schilderijen behorend tot soul art reading/ kunstwerken moeten geleverd worden zal een 
onkostenvergoeding worden aangerekend. 

Artikel 14 

Uitsluitend de Belgische wetgeving is van toepassing op de activiteiten van Linda Robaye. 

Artikel 15 

In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Turnhout of de Rechtbank  
van het arrondissement  Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
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