
Hilde Mariën 
Schijfstraat 106B

2800 Mechelen 

M: +32 (0)494 170 318

info@hildemarien.be

www.hildemarien.be

BE0540 765 496

BE39 0017 0881 2119 1/2

HILDE MARIËN
COACHING • OPLEIDINGEN • LEZINGEN 

PRAKTISCHE VOORWA ARDEN BIJ LEZINGEN (KAN EEN OFFERTE BEINVLOEDEN):
Een goede voorbereiding is het halve werk. 
Daarvoor dien ik 14 kalenderdagen vooraf te beschikken over volgende gegevens:

VERVOER
• het juiste adres/naam van het gebouw/naam of nummer lokaal 
• beschikbaarheid van parking en de afstand van de parking tot de ruimte van de lezing 
• is de parking privé of openbaar en/of betalend?

AANKOMST
• de verantwoordelijke ter plaatse dient een half uur op voorhand aanwezig te zijn 
• naam en GSM-nummer van de verantwoordelijke opdrachtgever 
• naam en GSM-nummer van de verantwoordelijke ter plaatse

TECNISCHE VOORBEREIDINGEN

PROJECTIES/PRESENTATIES
Indien nodig dient er een beamer en scherm aanwezig te zijn met een VGA of HDMI aansluiting. 
Deze beamer en scherm dienen een 30 minuten voor aanvang klaar te staan.

GELUID
Bij meer dan 40 deelnemers heb ik geluidsversterking nodig. 
Er zijn twee opties:

 U ZORGT VOOR HET GELUID
 Gelieve te voorzien:  
 • Microfoon: Draadloze Headset. Digitale overdracht. 
 • Een technisch bekwame geluidstechnieker 45 minuten voor de start. 
 • Deze technieker beschikt en kan overweg met compressors/limiters/EQ.

 IK ZORG VOOR HET GELUID
 Zorg voor een verlengdraad met verdeelstopcontacten. (3 stopcontacten) 
 Ik breng zelf compacte apparatuur mee dat geschikt is tot ongeveer 120 deelnemers. 
 De verantwoordelijke ter plaatse dient dan 45 minuten voor de lezing aanwezig te zijn om  
 mij tijd te geven voor de opstelling en afstellen van deze apparatuur.

 Mijn compacte installatie beschikt over een draadloze digitale headset, digitale overdracht /  
 digitaal mengpaneel / compressor / limiter / gate / EQ /De-Esser en een Bose geluidspaal. 
 

         Een lezing met slechte geluidskwaliteit is nefast voor de aandacht van de deelnemers. 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEZINGEN
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HILDE MARIËN
COACHING • OPLEIDINGEN • LEZINGEN 

LEZINGEN OP AANVRAAG:
Na de lezing of opleiding stuurt Hilde Mariën een factuur.

Bij een lezing bestaande uit meerdere onderdelen vindt facturering maandelijks plaats aan de hand 
van de uitgevoerde werkzaamheden.

De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim en is Hilde Mariën gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, ten-
zij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare 
bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van 
voldoening van het volledige bedrag. 

Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid 
te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaan-
de factuurbedrag. 

Daarnaast is Hilde Mariën bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden 
voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor 
eventuele schade die daardoor ontstaat

Indien in het kader van de lezing door Hilde Mariën externe accomodatie is besproken, en deze is 
niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorbere-
kend.

De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op 
welke manier de deelnemers de lezing beëindigen of afronden.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
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