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Algemene voorwaarden  
 
 
 
Artikel 1. Definities  
1. Opdrachtnemer: Bertrin (A.R.) Roukema, Vol Zin Onderweg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 
68842880.  

2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.  

3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of 
het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.  
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten 
aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de 
opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.  

4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door 
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  
 
Artikel 3. Offertes  
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen 
worden bevestigd.  

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, 
waaronder reis-, en locatiekosten, tenzij anders aangegeven.  

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst  
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een 
resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

2. Opdrachtnemer zal de opdracht conform de NOBCO gedragscode voor professionele coaches en naar beste inzicht, vermogen en 
in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

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. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg de opdracht 
dienovereenkomstig aanpassen.  

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer 
de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  
 
Artikel 5. Geheimhouding  
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of 
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. 
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Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden  
1. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het coachings traject, wandel-programma 
of training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen.  

2. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van coachings traject, wandel-programma of training is 
opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het 
volledige bedrag.  

3. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer(s) na aanvang van het coach 
traject, wandel-programma of training 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.  

4. Annulering van een individueel coachingsgesprek is tot 24 uur van te voren kosteloos. Binnen 24 uur is 100% van het 
overeengekomen bedrag verschuldigd.  
 
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden  
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.  

2. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.  
 
Artikel 8. Overmacht  
1. Indien opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge 
van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog 
in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van 
opdrachtnemer.  

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 
twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op 
schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.  
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid  
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van 
door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel)schade toegebracht aan opdrachtgever, deelnemer(s) en 
hun eigendommen.  

3. Als opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans 
voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  

 


