Algemene voorwaarden Spitters Coaching
Artikel 1) Algemeen
1. Spitters coaching is opgericht door Tamara Spitters (hierna te noemen: de
Opdrachtnemer/verkoper) gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 68418000.
2. Spitters Coaching richt zich op bewegen, ontspanning en coaching van mensen (hierna te
noemen: Opdrachtgever, c.q. de coachee), alsmede begeleiding door middel van
natuurgeneeskunde , aromatherapie en diverse bewegingsvormen. In de meest ruime zin als
mede de verkoop van ondersteunende producten.
Tamara Spitters is aangesloten bij de CAT beroepsorganisatie en VESB-vereniging van
erkende Stress- en Burn-out coaches en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het
aanbieden van haar diensten en producten.
3. De wederpartij van opdrachtnemer /verkoper wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als opdrachtgever/koper.
4. Partijen zijn opdrachtnemer/verkoper en opdrachtgever/koper samen
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen.
Artikel 2) Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes
en overeenkomsten van of met de opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende
handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, aanbiedingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij
schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
Artikel 3) Totstandkoming van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door
ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde samenwerkings en/of
behandelovereenkomst of intakeformulier, door inschrijving via de website/ webshop of
paynplan.nl app.
2.Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 4) Uitvoering van de overeenkomst
1.Iedere Overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een
resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te
komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en
richtlijnen van o.a. CAT-beroepsorganisatie en VESB-vereniging zoals die gelden ten tijde
van de overeenkomst.
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2.Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever
toestemming zijn/haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in
het klantbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3.De opdrachtgever draagt zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht
voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5) Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht
tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader
van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
2.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de gesprekken, sessies, trainingen en andere contacten die in welke
vorm dan ook tussen opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk
beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever van de
coachee, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de
Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
3.Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens die aan hem door opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor
zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze gegevens van belang
kunnen zijn.
4.Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden verworven
kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
5.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.
6.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 6) Tarieven en kosten
1.Partijen komen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast tarief overeen, hetzij
per sessie- training, hetzij per traject.
2.De tarieven van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit
een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of vastgesteld
bedrag zoals deze wordt aangeboden op de offerte of betaling app of website van de
opdrachtnemer.
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Artikel 7) Betalingsregeling
1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer
aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit
welke hoofde ook. Dit geschiedt via Overschrijving of pin naar Spitters coaching
rekeningnummer NL88RABO0317885901(onder vermelding van het type abonnement en je
naam) of via de website/webshop of betalingsapp PaynPlan: tenzij anders is overeengekomen.
2.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst
met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke
rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter
incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en
buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken
na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
5.Bij aankoop van een training- workshop of producten wordt de volledige koopsom altijd
meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling
verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
6.Betaald koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
7.Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering komen voor rekening van de koper.
Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
8.Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de trainingen- coaching- abonnementen. Tevens
moeten alle strippen op de kaart moeten binnen de gestelde termijnen, zoals vermeld op de
factuur of betalingsapp, worden opgemaakt.
7.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van verkoper op de koper
onmiddellijk opeisbaar.
8.Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is
hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.
Artikel 8) Aansprakelijkheid en herroepingsrecht bij aankoop producten
1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. Bij de opdracht
met een looptijd langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 3
maanden verschuldigde honorarium.
2.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
3.Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden
(waaronder deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
4.Deelname aan een training van de opdrachtnemer geschiedt geheel op eigen risico. De
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers
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mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd
vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk
voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook,
ontstaan tijdens of in verband met de door de opdrachtnemer georganiseerde activiteiten.
5.Een training van de opdrachtnemer is intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig.
Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen.
Indien je gezondheidsklachten of ernstig overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt
om te twijfelen aan een trainingsdeelname, adviseert de opdrachtnemer eerst een bezoek aan
de (sport)arts of fysiotherapeut.
6.Je verklaart met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te
nemen aan de trainingen van de opdrachtnemer.
7.Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risicoverzekering hebt afgesloten, of
zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake
materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) genoegzaam verzekerd bent.
Artikel 9) Herroepingsrecht bij aankoop producten
1.De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint
te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2.Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgends zijn specificaties op maat
zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3.De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden
dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verzendverpakking
aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Artikel 10) Onderzoek, reclames bij aankoop producten
1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, maar in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
2.Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper
schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3.Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om
of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering at te zien en koper een creditnota te
sturen voor dat deel van de koopprijs.
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4.Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat
of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5.Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten
dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6.Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 11) Levering bij aankoop producten
1.Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/app/website/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten
voor koper zijn.
2.Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert
of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst
ter beschikking worden gesteld.
3.Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van
koper op te slaan.
4.Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening
te brengen.
5.Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6.Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen
7.Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk
zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij
levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
Artikel 12) Overmacht bij aankoop producten
1.Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2.Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan
worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog of oproer,
molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,
bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
3.Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheden dat toeleveringsbedrijven
waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4.Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan
zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
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5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een
aangetekende brief.
Artikel 13) Aansprakelijkheid bij aankoop producten
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 14) Garanties bij aankoop producten
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken.
Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte
door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling
tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor
rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een
garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als
de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van
onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte
hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt
verstrekt.
Artikel 15) Duur en beëindiging (coach) traject
1. De duur van het (coach) traject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden
beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien
hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog
nagekomen moeten worden.
Artikel 16) Aanmelding en betaling voor de trainingen, sessies en workshops
Bij aanmelding voor trainingen, sessies en workshops met open inschrijving gelden de
volgende betalingsvoorwaarden:
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1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van
opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
Artikel 17.1) Annulering door opdrachtgever voor training, sessies en workshops
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven
aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever
en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen
passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden
annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan
opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten
100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij
de training of workshop.
Artikel 17.2) Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om training, coaching en 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 het tot
dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd
zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
1. Annulering door Opdrachtgever voor training, coaching en workshops dient
telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen dient de Opdrachtgever bij annulering door Opdrachtgever van
coaching of training en aanverwante werkzaamheden binnen 2 werkdagen voor de
aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de
Geannuleerde sessies c.q. van de overeenkomen hoofdsom te betalen en bij annulering
hiervan langer dan binnen 2 werkdagen is de Opdrachtgever 50% van de kosten van
de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
2. Bij annulering door de Opdrachtgever en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur
voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde
uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor
aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd.
3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien
hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten
van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te
annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
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5. Opdrachtnemer behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder
onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training te annuleren.
Artikel 18) Het verzetten van afspraken coachtraject
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de
desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is
opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor
deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor
het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij
niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 19) Aansprakelijkheid coachtraject
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.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt
ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een
training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden
zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 20) Klachtenprocedure coachtraject
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. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten
wenden tot de door de GAT en de VESB gevoerde geschilleninstantie.
3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed
mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de GAT en VESB en de
wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten
door opdrachtnemer zijn deze gelezen via de website van Spitters Coaching.
Persoonsgegevens
Door het aangaan van een Overeenkomst met de Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen
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persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor
zijn eigen activiteiten.

Artikel 21) Beëindiging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met
voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na
schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder
gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.
3. De opdrachtnemer behoud de recht verandering aan te brengen in de bovenstaande
beleidsnormen.

Deze algemene voorwaarde is voor het laatst aangepast op 19-03-2022
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