
ALGEMENE VOORWAARDEN PLAN B 

 

I. Definities 

• Plan B,  hierna genoemd: "Plan B"  

• Het individu die gebruik maakt van 

de diensten van “Plan B” en die Plan 

B” benaderd met de vraag voor 

levering van bepaalde diensten, 

hierna genoemd: "Bezoeker / 

“Klant" . 

• Het individu die namens 

opdrachtgever handelingen uitvoert  

  hierna genoemd: "Heer" . 

 

 

Het bezoeken van de website houdt 

automatisch in dat de “Bezoeker” van de 

website van “Plan B” de onderstaande 

gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien de 

“Bezoeker” deze gebruiksvoorwaarden niet 

aanvaardt, dient de “Bezoeker” de website 

van “Plan B” te verlaten. 

 

1.1 

 

Dit document bevat de algemene 

voorwaarden die van toepassing zijn op het 

bezoek aan de website van “Plan B” en/of 

de door “Plan B” aangeboden diensten, 

hierna te noemen "Website" of "Afspraak". 

De “Bezoeker” dient deze door te nemen 

voordat er gebruik gemaakt wordt van de 

diensten van “Plan B”. 

 

1.2 

Door het bekijken en betreden van de 

website van “Plan B” of gebruik te maken 

van de diensten die door “Plan B” worden 

aangeboden, erkent de “Bezoeker” deze 

algemene voorwaarden te hebben gelezen 

en begrepen. Tevens verklaart de  

 

 

 

“Bezoeker” in te stemmen met deze 

algemene voorwaarden en zich hieraan te 

houden. Daarnaast erkent de “Bezoeker” 18 

jaar of ouder te zijn. De diensten van “Plan 

B” worden aan de “Bezoeker” voorzien op 

voorwaarde dat die niet beschikbaar 

worden gemaakt aan minderjarigen. 

1.3 

 

“Plan B” verwerkt  bijzondere en/of 

gevoelige  persoonsgegevens zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, 

structureren, opslaan, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, delen, afschermen, 

wissen of vernietigen van gegevens doordat 

de “Bezoeker” gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat de “Bezoeker” deze 

gegevens actief verstrekt, bijvoorbeeld door 

een reservering op deze website te maken 

en in correspondentie.  

 

1.4 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen 

rechten worden ontleend. “Plan B” 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor directe of indirect schade die ontstaat 

uit het gebruik van de diensten en de ter 

beschikking gestelde informatie. De 

“Bezoeker” is als afnemer van de informatie 

en de diensten van “Plan B”, en de “Heer” 

als verlener van de diensten, 

verantwoordelijk voor de keuze en het 

gebruik van de informatie. “Plan B” is een 

bemiddelaar tussen de “Klant” en de “Heer” 

en staat buiten de kwesties die ontstaan 

tijdens de "Afspraak". Dit geldt tevens  voor 

elke claim die ontstaat op zowel een door 

de “Klant” geselecteerde locatie, als ook in 

een van de beschikbare en / of aangeboden 

appartementen van “Plan B”. 



 

1.5 

 

De website van “Plan B” gebruikt alleen 

technische en functionele cookies. 

Analytische cookies die geen inbreuk maken 

op de privacy van de “Bezoeker”. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze “Website” wordt 

opgeslagen op de computer, tablet of 

smartphone van de “Bezoeker”. De cookies 

die de “Website” gebruikt zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de 

“Website” en het gebruiksgemak van de 

“Bezoeker”. Ze zorgen ervoor dat de 

“Website” naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld de 

voorkeursinstellingen van de “Bezoeker”. 

Hiermee kan de “Website” van “Plan B” ook 

beter geoptimaliseerd worden. De 

“Bezoeker” kan zich afmelden voor cookies 

door de internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 

kan de “Bezoeker” ook alle informatie die 

eerder is opgeslagen via de instellingen van 

de browser verwijderen. 

 

1.6 

“Plan B” bemiddelt tussen de “Klant” en de 

“Heer” die zijn dienst op de “Website” van 

“Plan B” aanbiedt. De “Bezoeker” van de 

“Website” van “Plan B” gaat ermee akkoord 

dat alle contact tussen  de “Bezoeker” en de 

“Heer”, in welke vorm ook, voor ieders 

persoonlijke eigen rekening en risico is, met 

erkenning van de door “Plan B” aangeboden 

garanties. “Plan B” is bij het tot stand 

komen van de “Afspraak” géén partij en 

distantieert zich daarvan dan ook volledig.  

De reservering van de “Afspraak” tussen de 

“Klant” en de “Heer” wordt via de 

“Website” van “Plan B” afgerekend daar 

“Plan B” belast is met de inning van de BTW 

over de reserveringskosten. De overige 

kosten die afgerekend dienen te worden 

 

zijn niet voor de verantwoordelijkheid van 

“Plan B”. 

1.7 

De “Bezoekers” van de “Website” zullen van 

de bemiddeling van “Plan B” geen gebruik 

maken voor ongepaste, onrechtmatige of 

anderszins verboden doeleinden. 

1.8 

“Plan B” heeft slechts de verplichting ten 

beste te bemiddelen tussen de “Klant” en 

de “Heer” en niet de verplichting een 

bepaald resultaat te leveren. Van de “Heer” 

die de dienstverlening uitvoert, is vooraf 

bepaald op de “Website” wat hij de “Klant” 

als dienstverlening aanbiedt. Wanneer er 

een betaling heeft plaatsgevonden tussen 

de “Klant” en de “Plan B” dient de “Heer” 

zich aan de gemaakte “Afspraak” te houden. 

Daarbij is de “Heer” niet verplicht om de 

wensen van de “Klant” en de eventuele 

extra diensten uit te voeren als dat tegen de 

“Afspraak” in gaat.  

1.9 

 “Plan B” zal als overkoepelende partij de 

daadwerkelijke transacties tussen de 

“Klant” en de “Heer”, die gebruik maken 

van de bemiddeling en de diensten van 

“Plan B”, registreren. Hiervoor rekent “Plan 

B” een vergoeding die verrekent zit in de 

reservatiekosten die de “Klant” per 

gemaakte “Afspraak” maakt. De diensten, 

geleverd door de “Heer” naar keuze, vinden 

plaats in een door de “Klant” op voorhand 

uitgekozen en afgesproken locatie of in een 

van de beschikbare en / of aangeboden 

appartementen van “Plan B”.  



 

 

 

2.0 

“Plan B” heeft tot een bepaalde grens de 

controle over de aangeboden diensten, de 

bekwaamheid, gegoedheid en de hygiëne 

van de “Heer”,  los van de erkenning van de 

door “Plan B” aangeboden garanties. De 

“Heer” is uitvoerig gescreend en beoordeeld 

/ ingehuurd op basis van 12 van onze meest 

kritische eisen, bijvoorbeeld: De “Heer” is 

verplicht met het ondergaan van SOA en 

HIV testen met een frequentie van 6 tot 8 

weken. “Plan B” voorziet alle nodige 

middelen om deze testen op deze 

frequentie uit te kunnen laten voeren en de 

regelmaat ervan te kunnen behouden. De 

“Klant” heeft ten allen tijden het recht om 

de bewijzen hiervan in te zien. 

2.1 

De “Heer” die op de “Website” van “Plan B” 

zijn diensten aanbiedt dient een 

overeenkomst af te sluiten. Deze 

overeenkomst is samen met deze algemene 

voorwaarden en de privacy regels het 

fundament van de werkwijze, intenties, 

wensen en doelen van “Plan B”. Elke 

“Bezoeker” van de “Website” die effectief 

gebruikt maakt van de diensten die “Plan B” 

op deze manier aanbiedt, dient zich hier ook 

aan te houden. Bij misstanden en/of 

problemen wordt de overeenkomst per 

direct ontbonden. 

 

2.2 

“Plan B” is belast met de inning van de BTW 

over het deel van de reservering. De “Heer” 

is verplicht, werkende als zelfstandige in 

bijberoep, zijn eigen verzekeringen en BTW 

te voldoen aan de betreffende instanties. 

 

 

3.1 

 

De “Heer” van “Plan B” is contractueel 

verplicht om eens in de 6 tot 8 weken een 

negatieve HIV test en SOA test voor te 

leggen. Deze testen worden bij de “Heer” 

onder supervisie van “Plan B”  uitgevoerd 

op verschillende locaties van Stichting 

Violett in Antwerpen en/of Gent. “Plan B” 

kan en mag de “Klant” niet verplichten om 

zichzelf te laten controleren. Gezien het feit 

dat de “Klant” persoonlijk belang heeft bij 

de eigen gezondheid adviseert “Plan B” de 

“Klant” om, zeker met een divers seksleven, 

zichzelf op een regelmatige frequentie te 

laten controleren. Echter verplicht “Plan B” 

de “Heer” en de “Klant” om ten alle tijden 

SOA- en HIV werende 

voorbehoedsmiddelen te gebruiken  

(bij voorkeur een condoom). 

 

3.2 

De “Heer” met een profiel op de “Website” 

werkt volledig op zelfstandige basis en 

levert zijn dienst uit eigen vrije wil. De 

“Heer” is niet in loondienst van “Plan B”. 

Tussen “Plan B” en de “Heer” wordt er een 

contract opgesteld waarin dit duidelijk 

vermeld staat. 

3.3 

De tarieven die “Plan B” hanteert zijn in 

samenspraak met de “Heer” en “Plan B” en 

zijn contractueel vastgelegd. 

3.4 

“Plan B” aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor een overtreding van 



de “Heer” die in strijd is met de wet op 

goede orde en zeden, ook als de 

overtreding begaan wordt in een van de 

appartementen van “Plan B”. 

3.5 

“Plan B” aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade en/of kosten 

van welke aard ook die wordt geleden 

tijdens het gebruik van de diensten van de 

“Heer” of door gebruik te maken van de 

diensten van “Plan B”. 

3.6 

Het kan zijn dat de “Bezoeker” van de 

“Website” de “Heer” ook op websites van 

soortgelijke ondernemingen zoals “Plan B” 

tegen komt. Dit is een vrije keuze van de 

betreffende “Heer”. Er bestaat tussen “Plan 

B” en de “Heer” geen exclusiviteitscontract. 

3.7 

Indien de “Heer” om welke reden dan ook 

niet op het afgesproken tijdstip aanwezig 

kan zijn, is het de plicht van de “Heer” om te 

zorgen dat de “Klant” er tijdig van op de 

hoogte is. Punt is opgenomen in geval de 

“Klant” al van te voren gereserveerd heeft. 

De “Klant” kan hierdoor aan de reservering 

dan ook geen rechten ontlenen. 

3.8 

Indien de “Klant” situaties veroorzaakt 

tijdens de “Afspraak”, zoals overmatig drank  

of drugsgebruik, geweld, discriminatie, 

ongewenste handelingen of andere situaties 

waardoor de “Heer” naar eigen inschatting 

zijn veiligheid niet kan waarborgen, heeft de 

“Heer” altijd het recht de afspraak te 

beëindigen zonder teruggave van de door 

de “Klant” aan “Plan B” én de “Heer” 

betaalde vergoeding. Hiernaast zullen de 

politie en Justitie worden ingeschakeld om 

dit probleem voor “Plan B” op te lossen. 

 

 

3.9 

“Plan B” verplicht alle personen die gebruik 

maken van de diensten, aangeboden door 

de “Heer”, gebruik te maken van condooms 

om eventuele geslachtsziektes te 

voorkomen. “Plan B” zegt dan ook: Veilige 

sex bij alle handelingen. 

4.0 

“Plan B” is nimmer aansprakelijk voor 

geschillen tussen de “Klant” en de “Heer” 

voor, tijdens of na de “Afspraak”,  daar 

“Plan B” slechts als bemiddelaar optreedt 

en niet verantwoordelijk is of de “Heer”  

inderdaad alle afspraken tijdens de 

“Afspraak” is nagekomen. Wel kan “Plan B” 

voor u als extern mediator optreden om de 

gerezen problemen te verhelpen, daar de 

“Heer” een contract heeft moeten tekenen 

waarin duidelijk beschreven staat welke 

diensten de “Heer” wenst te verlenen. 

5.0 

Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing  voor zowel de “Klant” als de 

“Heer” tijdens het verblijf op een van de 

locaties van “Plan B”, alsook wanneer er in 

het openbaar een afspraak word gepland. 

 

6.0 

Contactgegevens: 

RODENO 

https://www.B-nalp.be 

Aartrijksesteenweg 4B,  

8490, Jabbeke 

+32 468 587 276 

info@b-nalp.be 

KBO-nr.: 0741.610.233  

https://www.b-nalp.be/
mailto:info@b-nalp.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 


