
We gaan
beginnen!

 

Algemene Voorwaarden Schop naar de Top



Having fun while
playing by the rules.

S C H O P  N A A R  D E  T O P ,  H E M E L R I J K  2 5 ,  6 8 1 1  E R
A R N H E M

 

A L G E M E M E N E  V O O R W A A R D E N  2 0 2 1

Super leuk dat je start met mijn coachingstraject! Ik heb er enorm zin in! 

Een goede relatie begint met duidelijke afspraken, vandaar dat het
belangrijk is dat je deze voorwaarden doorleest en hiermee akkoord gaat
voor we gaan beginnen! Dit kan als reply op de mail waarbij deze
voorwaarden zijn meegestuurd.

Liefs,
Lotje



Algemene voorwaarden
 
1.Begrippen

De volgende begrippen worden in deze voorwaarden gebruikt:
Diensten: alle diensten die door Schop naar de Top worden aangeboden waaronder coaching,
masterclasses, kennismakingsgesprekken, en consult hours.
Coaching: een van de diensten die door Schop naar de Top wordt aangeboden
Coachingtraject: een of meerdere coachingsessies
Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Offerte: voorstel of overeenkomst
Voorstel: de offerte of overeenkomst.

In deze voorwaarden wordt de opdrachtgever, in dit geval Schop naar de Top als "ik" vermeld
en wordt de klant als "jij" vermeld.

2. Voorwaarden

2.1 Waarop zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door mij worden geleverd en op de
overeenkomst die ik sluit.

2.2 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra je akkoord gaat met het voorstel of overeenkomst. 

2.3 Kan je ook je eigen voorwaarden aanleveren?
Het is niet mogelijk om jouw eigen voorwaarden aan te leveren.

3. Coaching

3.1 Hoe vindt coaching plaats?
Coaching vindt online plaats door middel van Google Meet up meetings of Zoom calls, tenzij
anders overeengekomen met jou.

3.2 Wanneer vindt coaching plaats?
De coaching data worden in overleg met jou vastgelegd voordat het traject begint. Je ontvangt
een e-mail met alle vastgelegde data.

3.3 Kan je de coachingdata nog wijzigen?
In overleg kun je de coachingdagen minimaal 48 uur van te voren wijzigen. Je kunt dit aangeven
via e-mail of whatsapp. 
Wanneer je de sessie niet minimaal 48 uur van te voren wijzigt of verzet, wordt de sessie wel in
rekening gebracht en/of afgehaald van het totaal aantal sessies.



3.4 Kunnen de coachingsessies worden geannuleerd?
Wanneer er sprake is van overmacht, zoals wanneer je 's onverhoopt ziek word, kun je de
coachingsessie kostenloos annuleren en verzetten.

Wanneer ik zelf de sessie moet annuleren vanwege overmacht, overleggen we over een
alternatieve datum om de sessie in te halen.

3.5 Hoe lang duurt een coachingtraject?
De duur van het coachingstraject wordt vastgelegd in de overeenkomst.

4. Offerte en overeenkomst

4.1 Hoe wordt de overeenkomst gesloten?
In sommige gevallen wordt een overeenkomst mondeling gesloten. Een mondeling gemaakte
afspraak zal door mij schriftelijk worden bevestigd via e-mail.

4.2 Hoe lang is een overeenkomst geldig?
De offerte/overeenkomst heeft een geldigheid van 30 dagen en kan ten alle tijden door mij
veranderd en/of ingetrokken worden. Nadat er akkoord is op de overeenkomst zijn we beiden
gebonden aan de overeenkomst.

4.23 Wanneer ben je aan de overeenkomst gebonden?
Zowel jij als ik zijn gebonden aan de overeenkomst wanneer er schriftelijk akkoord is gegeven op
het voorstel of offerte.

4.4 Wat is de duur van de overeenkomst?
De duur van de overeenkomst is gelijk aan de duur van het coachingstraject, omschreven in de
overeenkomst. Dit kan variëren per overeenkomst.

4.5 Hoe kan een overeenkomst worden ontbonden?
In het geval dat jij of ik de overeengekomen afspraken niet kunnen nakomen, zullen we altijd
zoeken naar een alternatieve oplossing. In het geval dat dit niet mogelijk is, of in het geval van
overmacht kan de overeenkomst worden ontbonden. De verdere afhandeling van het ontbinden
vindt in overleg plaats.

5. Aansprakelijkheid en garantie

5.1. Hoe zit het met aansprakelijkheid?
Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden of fouten in het materiaal dat ik
aanlever voor het uitvoeren van de overeenkomst, of voor fouten door ingeschakelde derde
partijen of producten van derden, of overmachtssituaties.



5.2 Wanneer is er sprake van toerekenbare tekortkoming?
In geval van toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst ben ik slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot de maximale hoogte van het
factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.3 Garantie
Het resultaat van het coachingstraject hangt af van veel verschillende factoren waarop ik geen
invloed kan uitoefenen. Daarom kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van
het coachingstraject of andere diensten die ik lever. Door akkoord te gaan met de voorwaarden
begrijp je dat er geen garantie kan worden gegeven op het resultaat.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het eigendom van alle documenten, methodes, video's, content, concepten, ideeën die ik
aanlever tijdens de coachingsessies behoort volledig tot die van mij, tenzij anders
overeengekomen met jou.

6..2 Het is niet de bedoeling dat je bovengenoemde producten vermeerdert of verder onder je
eigen naam/bedrijf verkoopt. 

6.3 Wanneer je toch bovengenoemde producten zelf vermeerdert of verkoopt, zal ik hiervoor
een vergoeding in rekening brengen.

6.4  Ik heb het recht om de kennis die ik, uit de uitvoering van de coachingswerkzaamheden haal,
voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij ga ik zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
en breng ik die niet naar buiten.

7. Geheimhouding

Alles wat besproken wordt door jou en mij in aanloop van, tijdens en na de
coachingswerkzaamheden, valt onder de geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de informatie
die jij en ik delen, van vertrouwelijke aard is, en niet niet zomaar naar buiten wordt gebracht. 

8. Betaling en facturatie

8.1 Wanneer moet de factuur betaald worden?
De factuur wordt betaald voordat het coachingstraject begint, of in de eerste 2 weken wanneer
het traject is begonnen.

8.2 Wat is de betaaltermijn van de factuur?
Nadat er akkoord is gegeven op het voorstel, wordt de factuur verstuurd in de week voorafgaand
aan de eerste sessie. De factuur heeft een betaaltermijn van 14 dagen. 



8.3 Kan je in termijnen betalen?
Indien gewenst, kan je het verschuldigde bedrag zoals benoemd in de overeenkomst, in
termijnen betalen.

8.4 Wat gebeurt er als je niet op tijd betaalt?
Wanneer de betalingstermijn verstreken is, stuur ik je een vriendelijke herinnering toe om het
bedrag alsnog te voldoen en ben je in verzuim. Wanneer je in de volgende 14 dagen alsnog niet
betaalt, word je in gebreke gesteld en kunnen er verdere juridische stappen ondernomen
worden.

9. Klachten

9.1 Wat gebeurt er als je niet tevreden bent?
Als je niet tevreden bent met mijn dienstverlening kun je dit schriftelijk of mondeling aangeven.
De voorwaarde om je klacht in behandeling te nemen is dat je de klacht goed kunt
onderbouwen.

9.2 Wanneer kun je een reactie op je klacht verwachten?
Ik zal binnen 8 dagen terugkomen op je klacht.

893 Oplossing
Ik zal er altijd naar streven om samen tot een constructieve oplossing te komen.

10. Wijziging voorwaarden

10.1 Kunnen deze voorwaarden tussentijds veranderd worden?
Ik heb altijd  het recht om deze voorwaarden te veranderen, en zal hier jou over op de hoogte
stellen, indien van toepassing.


