Algemene voorwaarden
Op alle leveringen van diensten en/of producten van the guts to grow zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing.
De nities
Opdrachtnemer:
Opdrachtgever:
Coachee:

the guts to grow, geregisteerd bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 85674974
de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend
en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.
degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachtraject, dat laatste als
hij niet zelf de Opdrachtgever is.

Offertes
De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de
genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de bij
Opdrachtnemer beschikbare informatie.
Uitvoering van de overeenkomst
De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed
Opdrachtnemer in acht.
Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve
geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Opdrachtnemer is lid van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en conformeert
zich aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.
Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en
vermogen naleven.
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de
Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte
opdracht.
Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte
gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor
Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
Overmacht
Indien de Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een aan haar 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 en dringende
persoonlijke omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer.
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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.
Geheimhouding
Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
Onder geen enkele omstandigheid, behalve als er een wet is overtreden, zal er enige informatie
inzake de inhoud van de gesprekken aan derden openbaar worden gemaakt. Als persoon, vallend
onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd
zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de Opdrachtnemer
niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijk autoriteiten meldt.
Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De
Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-,
model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.
Annulering door Opdrachtgever
Bij annulering van (deelname aan) intervisie zijn kosten verschuldigd:
A. tot één maand voor het van start gaan: 30%
B. binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten.
Bij annulering van een sessie individuele coaching binnen 2 werkdagen voor aanvang van de
gemaakte afspraak zijn 100% van de kosten verschuldigd.
Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang
van het begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet
deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling of aanpassing van de
overeengekomen prijs, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
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.
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Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever 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.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het
bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het
ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het
verstrijken van het jaar te vervallen.
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 te gevolge van
ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer
Betaling
Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van
betalingsverzuim door de Opdrachtgever 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.
Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over
de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de
vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de
overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee
gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Incassokosten
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In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
A. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het
openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14
dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt
voldaan.
B. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld
op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van
EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Annulering/beëindiging van de overeenkomst
Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings-of coachtraject te
annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren 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.
Persoonsgegevens
Opdrachtnemer verwerkt alleen persoonsgegevens van Opdrachtgevers voor administratieve
doeleinden. Deze gegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, emailadres en
bankrekeningnummer. Opdrachtnemer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
personen en registreert alleen persoonsgegevens van haar klanten. Niet meer noodzakelijke
gegevens worden na één jaar gewist. Opdrachtnemer deelt nimmer persoonsgegevens met
derden tenzij dit wettelijk verplicht is.
Geschillenbeslechting
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
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.
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