
Commerciële Voorwaarden Ekonomika Alumni vzw

Lidmaatschapsgelden
Betalingswijze: Schrijf je lidgeld (55 euro Alumni / 25 euro Young Alumni) over op het rekeningnummer
BE77 4310 6952 7142 van Ekonomika Alumni vzw. Vermeld ‘lidgeld’ en je naam en voornaam.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.

Betaling van het lidgeld is definitief en kan onder geen beding terugbetaald worden.

Inschrijvingsgeld activiteiten
Wanneer je inschrijving voor een activiteit is bevestigd, ben je altijd verplicht tot betaling. Afhankelijk van
het event en het moment van annuleren (sowieso vòòr het event) kan per geval een eventuele
terugbetaling bekeken worden.

Meer informatie over de betalingswijze, alsook de effectieve uitvoering en praktische informatie over het
event kan je terugvinden op de activiteitenpagina.

Job postings
Ekonomika-Alumni kan op verzoek vacatures publiceren op haar website. De kosten voor een
gepubliceerde vacature is 450 euro. Deze bijdrage stelt ons in staat het netwerk van onze afgestudeerden
te versterken, hen te verbinden en helpen verder te ontplooien.

Procedure:
● Stuur de vacature in pdf formaat naar ekonomika-alumni@kuleuven.be
● Wij plaatsen de vacature gedurende 3 maanden op onze website
● Je ontvangt een factuur van 450 euro per gepubliceerde vacature
● De vacature wordt opgenomen in onze maandelijkse nieuwsbrief die verzonden wordt naar

meer dan 25 000 alumni

Betalingsvoorwaarden
Alle facturen van Ekonomika Alumni vzw zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ten laatste 30
dagen na vervaldatum. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding
van 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 125 euro kan bedragen. De
niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet
aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot
betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant
blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en
zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Heb je nog vragen?
Contacteer het Ekonomika Alumni secretariaat: ekonomika-alumni@kuleuven.be
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