ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Jeantilette die diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante
werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt.
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training
of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel
direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.
Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van
diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, en vervallen na 30
dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord
getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per
mail is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur
accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is
haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap
naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding en privacy
1. Gesprekken tussen opdrachtnemer en coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan
opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij
de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met opdrachtgever alle
gegevens en kennis van opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever
zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele
verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot
openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere
opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke opdrachtgevers, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. 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.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na
het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7. Het verzetten van afspraken
1. Indien opdrachtgever of coachee 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 coachee 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 8. Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. De duur van het coachingstraject 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. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coaching, training of
aanverwante werkzaamheid te annuleren of te beëindigen dan wel de door de opdrachtgever
aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

2. De opdrachtgever voor een coaching, training of aanverwante werkzaamheid heeft het recht
deelname aan de betreffende activiteit ten allen tijden te annuleren of te beëindigen.
3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang
van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of
daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling,
tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
rechtvaardigen.
5 . Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke
termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de
beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade
ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht
neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het
honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door
opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade,
gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel coachee geleden schade,
van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van
door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
6. Opdrachtnemer zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of
situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het
waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigende schade, in welke vorm dan
ook. Indien coachee enige schade zou oplopen, is opdrachtnemer daarvoor op generlei wijze
aansprakelijk.

7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van
ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.
8. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet
binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze
rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10. 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. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing.
3. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever dan wel coachee een geschil hebben voortvloeiend uit
deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit
niet lukt, gebruik te maken van mediation.
4. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde
rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting
bevoegd van het geschil kennis te nemen.

