Algemene voorwaarden Marjan Willemsen Coaching en counseling
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.

”Voorwaarden”: algemene voorwaarden Marjan Willemsen Coaching en counseling

2.

“Marjan Willemsen Coaching en counseling”: Marjan Willemsen Coaching en Counseling gevestigd op de
Van der Steenstraat 15 3552XT Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65549120.

3.

“Opdrachtnemer”: Marjan Willemsen Coaching en counseling.

4.

“Opdrachtgever”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Marjan Willemsen Coaching wil afnemen of heeft
afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

5.

“Deelnemer”: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject, een workshop
of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.

Voorwaarden gelden voor alle geleverde producten en diensten zoals coaching, workshops, en alle andere
vormen van begeleiding .

2.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

3.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.

5.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de
uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

7.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1.

Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever en/of Deelnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan
Opdrachtnemer is bevestigd.

2.

De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte
of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Opdrachtgever
en Opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen
Opdrachtgever en/of Deelnemer en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de
Opdrachtgever en/of de Deelnemer de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of - als die termijn korter
is - voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist(en).

4.

Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
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Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever en/of de Deelnemer de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.

Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1.

De 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.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever
geschieden.

3.

De Opdrachtgever draagt er 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 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 Opdrachtgever in
rekening te brengen.

4.

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 Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5.

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een
gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak
is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering
van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Verzetten en annuleren afspraken
Algemeen:
1.

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden een begeleidings- of coachingstraject, workshop,
training te annuleren, dan wel te verplaatsen of deelname van Opdrachtgever en/of Deelnemer te weigeren,
in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan
Opdrachtnemer betaalde bedrag.

2.

In geval Opdrachtgever en/of Deelnemer na aanvang van het begeleidings- of coachingstraject, workshop,
training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft/hebben
Opdrachtgever en/of Deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

3.

Indien geen annulering plaatsvindt overeenkomstig onderstaande voorwaarden dan blijft Opdrachtgever en/
of Deelnemer het totaalbedrag van het begeleidings- of coachingstraject, workshop, training verschuldigd.
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Coaching en andere individuele begeleidingstrajecten:
4.

Individuele (coachings)gesprekken kunnen tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden
geannuleerd of verplaatst door Opdrachtgever en/of Deelnemer.

5.

Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen die termijn van 48 uur voor aanvang, of indien
Opdrachtgever en/of Deelnemer onverhoopt niet op het geplande gesprek verschijnt/verschijnen, is
Opdrachtnemer gerechtigd het volledige tarief voor het gesprek in rekening te brengen.

6.

Bij een individueel begeleidingstraject op basis van een vooraf aantal afgesproken sessies/coachuren,
kunnen ontijdig geannuleerde of verplaatste gesprekken niet kosteloos worden ingehaald en binnen 6
maanden na het laatst geplande gesprek moet een vervolggesprek zijn gepland op straffe van verval van het
recht op voortzetting van het traject voor het afgesproken aantal coachuren/ sessies.

Annulering door Opdrachtgever en /of Deelnemer bij workshops, trainingen en andere groepsactiviteiten:
7.

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.

8.

Annulering kan tot 3 weken voor de eerste dag van de geplande activiteit kosteloos geschieden, met dien
verstande dat voor annulering tot drie weken de administratiekosten van 75 euro ex btw worden
doorberekend.

9.

Bij annulering korter dan 3 weken voor de eerste dag van de geplande activiteit is/zijn Opdrachtgever en/of
Deelnemer verplicht 100% van het overeengekomen bedrag voor de activiteiten te vergoeden.

10. Opdrachtgever en/of Deelnemer kan/kunnen in plaats van de aangemelde Deelnemer in overleg met
Opdrachtnemer een andere Deelnemer laten deelnemen aan de activiteit, mits tijdig medegedeeld aan de
docenten/trainers en mits passend binnen de doelgroep. Vervanging na de start van de activiteit is niet meer
toegestaan.
11. Individuele (coachings)gesprekken deel uit makend van een workshop, training of andere groepsactiviteit,
kunnen tot uiterlijk 2 maanden na aanvang van de laatste dag van de activiteit worden gevoerd. Na die
termijn vervalt het recht op deelname aan dit onderdeel. De individuele (coachings)gesprekken kunnen tot 48
uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door Opdrachtgever en/ of Deelnemer.
12. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang of bij niet-verschijning vervalt het
recht op het geplande gesprek. Een Deelnemer kan zich niet door een collega laten vervangen op de
individuele gesprekken.
Artikel 7. Betaling en incasso
1.

Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.

2.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is
Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met
onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de
Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Ook is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Administratieve gevolgen wegens het verzuim van
Opdrachtgever c.q. Deelnemer bedragen € 15,00 per activiteit en komen ten laste van Opdrachtgever c.q.
Deelnemer.

3.

Indien Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever tevens verschuldigd de
gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
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4.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs
al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen
van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.

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 8: Beëindiging van de overeenkomst
1.

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.

2.

De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten
worden.

Artikel 9: Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid
1.

Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen te verrichten.

2.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in
verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt
door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

3.

Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in
hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer
in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft. Indien
Opdrachtnemer gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen
Opdrachtnemer verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat
nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de
verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan
dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
overeenkomst.

4.

Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade,
van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: Geheimhouding
1.

Persoonlijke gesprekken en andere individuele contacten die in het kader van een individueel begeleidings of coachingstraject in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Deelnemer plaatsvinden, worden als
strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige
mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.

2.

Opdrachtnemer maakt aantekeningen en - mits Opdrachtgever toestemming verleend - opnames van
gesprekken. Deze informatie wordt beveiligd opgeslagen. Opdrachtgever gaat in beginsel akkoord met het
geanonimiseerd delen van deze informatie ten bate van intervisie, supervisie, opleiding(en) en examen(s)
van Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan ieder moment deze toestemming intrekken.

3.

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. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er
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zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij
een opdracht worden ingeschakeld.
4.

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.

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.

Artikel 11. Verwerking (persoons)gegevens
1.

De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens zoals adresgegevens, telefoonnummers en
e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. Deze gegevens kunnen
worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het toezenden van informatie over producten en
diensten van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Uitgebreide informatie over de
verwerking persoonsgegevens is opgenomen in een Privacyverklaring op www.marjanwillemsen.nl/
privacyverklaring

Artikel 12: Intellectuele eigendom
1.

Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar - in
het kader van de overeenkomst - aan Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte of gebruikte producten.

2.

Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten
aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst. Hieronder
valt ook het verbod tot verveelvoudiging, openbaarmaking en ter kennis van derden brengen zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

3.

Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Deelnemers.

Artikel 13: Toepasselijk recht en klachten
1.

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht
van toepassing.

2.

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.

3.

Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemer 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.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet
behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van
het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.

Deze Algemene voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden en zijn te raadplegen op
www.marjanwillemsen.nl
Versie mei 2018.
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