ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten en/of
coachcontracten van of met en alle daarmee verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling
dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 19RABO
0329290657, 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is
Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
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Artikel 3 | Definities
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Artikel 7 | Duur en beëindiging
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Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
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2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene
1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor
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Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en
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Artikel 5 | Prijzen en offertes
opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn
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3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
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Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of
workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een
cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q.
weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van
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Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte

werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van
de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever
zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de
reis isoplossingsrichting.
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Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken
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Artikel 10 besproken
| Geheimhoudingin de sessie al direct paraat. Het kan ook zijn dat je er voor jezelf nog wat meer
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is
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2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de
samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de
geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en
bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan
ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar
verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de
factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij
een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde factuurbedrag.

