Algemene voorwaarden voedingenfitlifestylecoach.nl
Bedrijf:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van
voeding en fit lifestylecoach staat sinds 01-09-2008 ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
Terug te vinden onder KvK nummer: 34311989, vestigingsnummer:
000000939897 en BTW nummer: NL173314934B01. Onder vermelding
van de volgende SBI-code: 96923. Voeding en fit lifestyle coach.nl is
met name gespecialiseerd in lifestyle en gezondheid coaching,
(sport)voeding & diëtetiek, therapeutische massage groepslessen.
Deze diensten worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangeboden op de Emmaweg 25 2042 NT Zandvoort.
Lifestyle, gezondheid coach en gewichtsconsulente, Geeft advies op het gebied van voeding & gezonde lifestyle en
gezondheidsadviezen. Hierna te noemen; BGN gewichtsconsulente.
Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een opdracht
wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte aanmeldformulier, dan wel
door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde aanmeldformulier.
Na het intakegesprek waar behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd
en eventueel bijgesteld. De coach heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De opdrachtnemer is gehouden
om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde
derden.
Gedragscode:
De coach is aangesloten bij de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches, de BGN. De coach houdt zich aan de
betreffende gedragscode voor BGN gewichtsconsulente/ leefstijlcoaches.
Betaling:
De betalingstermijn is binnen de 14 dagen op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven
wijze, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Betaling wordt met een Ideal link en je factuur naar je email
gestuurd en met de link de betaling overgemaakt.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk zonder ingebrekestelling
in verzuim. Bij niet tijdige betaling of verzuim van de betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen
tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
Indien de opdrachtnemer de vordering uiteindelijk ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de
gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
Bezwaren ten aanzien van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk
kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen
prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.
De client dient zelf haar/ zijn factuur te declareren bij een zorgverzekering.
Aanmelden groepstrainingen:
Bij aanmelding voor lifestyle groepstrainingen gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij de aanvang van de workshop dient
de betaling op de rekening van de opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. De factuur wordt met een Ideal link per email gestuurd
en binnen 14 dagen betaald te worden
Annulering dient schriftelijk te geschieden. Als de opdrachtgever annuleert treden de opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in
overleg om na te gaan of er een passende oplossing of alternatie kan worden geboden. Indien er ter beoordeling van de
opdrachtnemer geen alternatieven zijn gelden de annuleringsvoorwaarden.

Annulering:
De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst op te zeggen,
indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die zij afgesproken. De duur van het coachtraject is
vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden
door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd. Beëindiging laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen
moet worden uit de overeenkomst, waaronder de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na
daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht vooraf de coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan
wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering 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 verdere
verplichtingen of afspraken over en weer.
Verzetten van afspraken:
Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte 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 voor die tijd (voor 24
uur) worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht.
Bij het niet verschijnen op de afspraak worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht
deze te betalen.
Einde coaching traject
De duur van het coachtraject is vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan ten alle
tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd. Beëindiging laat onverlet de
financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.
Klachtenprocedure:
Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van
de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
Intellectueel eigendom en gebruiksrecht:
Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de
opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend
bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

