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WELKOM 

Wat TOP dat je erbij zal zijn. Dit is een investering  in je professioneel en privé leven waar je onmiddelijk resultaten 

van ondervindt. Je krijgt inzichten en tools aangereikt om direct aan de slag te gaan in je business, voor jezelf en/of 

als begeleider van je klanten.   

We ondersteunen je graag met ons volledige team. 

Tot gauw, 

 

Els  

 

Inhoud van de jaartraject 

Dit traject bestaat uit 

- 2.5 Dagen live opleiding 

- Elke maand online live mentoring 

- Dagelijks contact op actieve & gesloten groep 

- Online programma 

- 6 sessies 1 op 1 mentoring/training 

 

 

 

   Bevestiging Inschrijving  

   Play Big Business VIP  
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De opleiding bestaat uit 2 delen 

1. Play Big Business  

a. Play big blueprint: weten waar je naartoe wilt met je bedrijf en daarbij je doelen scherp stellen 

b. Play big me: je rol als ondernemer 

c. Play big business wat: wat moet je doen om een goed draaiend bedrijf te hebben? – het doen van 

de juiste dingen 

d. Play big business how: alles van A tot Z uitgelegd hoe je jouw marketing en sales processen kan 

optimaliseren 

e. Play big accountability: systeem waar je verantwoordelijk wordt gehouden voor de progressie die 

je maakt 

2. Play Big Business 1 op 1 

Deze 1 op 1 mentoring/training wordt tailormade, op maat gemaakt en aangepast aan jouw noden als 

ondernemer.  

Benodigdheden 

Alles wordt verzorgd voor deze opleiding. Je krijgt een schriftje, cursusmateriaal en pen ter beschikking. Kom gerust 

in makkelijke kleren en schoenen. Je mag altijd je favoriete kussen, dekentje en yoga mat meebrengen.  

We zitten in een prachtige omgeving, ten midden van de Vlaamse Ardennen. Wanneer het weer goed genoeg is 

kunnen we de natuur gebruiken.  

Praktisch: 

• Locatie: Zarlardinge of online 

• Programma:  

o Kickoff: Elke maand kan worden ingestapt 

o Live dagen worden ingezet op basis van corona richtlijnen (kan ook online) 

o Maandelijkse online mentoring 

• Parkeren kan gewoon naast de prachtige locatie. Er is genoeg parkeerplaats voor iedereen.  

• Prijs per deelnemer:  

o Bedrag 4997€ (inclusief 100 € catering) + BTW  

o Vermelding ‘Play Big Business + naam bedrijf + naam deelnemer + factuurnummer 

o IBAN BE20 0688 9555 5456 

o De inschrijving wordt genoteerd bij betaling.  

o Kmo dienstverlener 

KMO portefeuille 

Indien u betaalt met KMO portefeuille, krijgt u momenteel als klein bedrijf 30% van de prijs excl BTW gesubsidieerd 

en als middelgrote organisatie 20% exclusief BTW gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Meer concrete informatie vindt u op volgende pagina’s: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-

krijgen en http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-

ge%C3%AFnterpreteerd-worden. Dit enkel op voorwaarde dat uw aanvraag wordt ingediend voor de start van de 

opleiding (7/11/2018) of tot maximaal 14 dagen nadien.   

http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen
http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen
http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-ge%C3%AFnterpreteerd-worden
http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-ge%C3%AFnterpreteerd-worden
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BTW en niet gesubsidieerde catering (hoger dan 25 € pp/ per dag) dient betaald te worden op rekeningnummer: 

IBAN BE20 0688 9555 5456. 

Ons erkenningsnummer voor de KMO portefeuille is: : DV.O220069 

Laat even weten dat je met KMO wilt betalen en we bezorgen je een powerpoint hoe alles in te geven, samen met je factuur 

en de exacte bedragen om in je KMO dossier op te geven. 

 

Over de trainer 

Els zal de training leiden en de inhoudelijke vragen opnemen. Een assistent-trainer zal ter beschikking staan voor 

alle organisatorische en opmerkingen met betrekking tot deze opleiding. 

Els werkt sinds 2009 jaar als business coach, trainer en mentor voor o. a. managers bij multinationals, ondernemers 

en particulieren. Ze is een internationaal gecertifieerd coach als MCC (Master Certified Coach)  bij de International 

Coach Federation. Ze heeft meer dan 5.000 uren coaching en 100-en dagen training ervaring in de meest 

uiteenlopende sectoren. Ze wordt erkend in België als 1 van de topcoaches die ons belgenland te bieden heeft. Ze 

geeft ondermeer training en coaching in zelfvertrouwen, communicatie-technieken (NLP), leiderschap, 

persoonlijkheidsprofielen, coachingsvaardigheden en assertiviteit. 

Haar uitgebreide curriculum vind je via https://www.linkedin.com/in/elsvanlaecke   

 

https://www.linkedin.com/in/elsvanlaecke
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Bevestiging 

 

 
*De algemene en annuleringsvoorwaarden van onze Breakthrough Academy zijn terug te vinden op 

volgende pagina’s. 

  

Ik schrijf mij in voor de training “Play Big Business VIP” en ga akkoord met de algemene voorwaarden* van de Els 
Van Laecke Breakthrough Academy die van toepassing zijn op deze opleiding. Graag deze pagina tekenen alsook 
de eerstvolgende en deze terug te bezorgen aan hello@elsvanlaecke.com 

Naam: 

Bedrijf: 

Adres: 

BTW-nummer:  

Emailadres: 

Gsmnummer: 

Dieetwensen:  

Handtekening: 

 

 

http://www.starttomarket.be/algemene-voorwaarden
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
l. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing/ behoudens indien 
Movimiento bvba, hierna Els Van Laecke Breakthrough Academy zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende 
regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Els Van Laecke 
Breakthrough Academy niet verbindend, tenzij Els Van Laecke Breakthrough Academy zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk 
akkoord verklaard heeft.  
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Els Van Laecke 
Breakthrough Academy tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de 
toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.  
3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot l maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Els Van 
Laecke Breakthrough Academy het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.  
4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verschuldigd:  
- 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het training of 
voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;  
-100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie.  
-100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de 
toegangslink.  
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Els Van Laecke Breakthrough Academy 
ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (vb. self love bottle, etc) dienen 
in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Els Van Laecke Breakthrough Academy in perfecte staat terug op haar maatschappelijke 
zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 99,00 €. Indien de inschrijver handelt in zijn 
hoedanigheid van consument, zal hij gerechtigd zijn op dezelfde vergoedingen in geval van annulering door Els Van Laecke Breakthrough 
Academy. De code en persoonlijke toegang tot de Breakthrough Academy online platform worden onmiddellijk stopgezet bij annulatie. U 
kunt wel een andere deelnemer (actief in dezelfde onderneming voor KMO portefeuille) laten deelnemen of op een latere datum 
deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs (niet bij gebruik van KMO portefeuille). 
5. ledere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Els Van Laecke Breakthrough 
Academy tenzij anders bedongen de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, 
welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.  
6. De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een training verplaatsen naar een andere datum. 
Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien dezelfde training nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding 
van 75,00 € per dag wordt in rekening worden gebracht. Andere reeds door Els Van Laecke Breakthrough Academy gemaakte en te 
bewijzen kosten en ingevolgde de verplaatsing van het dag niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Els Van Laecke Breakthrough 
Academy in rekening worden gebracht.  
7. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per 
aangetekend schrijven.  
8. Alle facturen van Els Van Laecke Breakthrough Academy zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval 
van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per 
jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht 
van Els Van Laecke BreakthroughAcademy haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en 
gerechtskosten.  
9. Els Van Laecke Breakthrough Academy werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuilIe onder nummer DV. 
O220069. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de 
overheid alsook het naleven van ALLE KMOP wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het 
niet naleven van de KMOP vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het 
niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van 
tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling 
van de inschrijving. 
10. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van de inschrijving akkoord met het feit dat er beelden (foto’s, video) kunnen worden 
gemaakt, dewelke door Els Van Laecke Breakthrough Academy kunnen worden aangewend voor commerciële doeleinden en verspreid 
worden via de website van Els Van Laecke Breakthrough Academy en voor de verkoop van online programma’s. Indien er individuele foto’s 
van de inschrijver worden gemaakt dan heeft deze steeds het recht (i) beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en 
verspreiding ervan. Het geven van testimonials omtrent je ervaringen worden steeds beschouwd als impliciete instemming.  
11. De opdracht van Els Van Laecke Breakthrough Academy wordt beheerst door het Belgisch recht.  

 

 

  


