
ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van Anke Verbruggen. 

Artikel 1 ALGEMEEN 

1. Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ondernemer (tevens bedrijfsnaam) Anke Verbruggen, kvk nummer 57703728,  

die deze voorwaarden hanteert. Dienstverlening: het aanbieden van workshops, 

trainingen, coaching. Klant: de contractuele wederpartij van de Ondernemer. 

 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, 

op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die 

hiervan het gevolg kunnen zijn. De Ondernemer mag deze Algemene 

Voorwaarden ten alle tijden wijzigen en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. 

Algemene Voorwaarden van de Klant worden hierbij nadrukkelijk van de hand 

gewezen. 

 

3. Klant verklaar dat deze Algemene Voorwaarden hem/haar voorafgaand aan het 

sluiten van de overeenkomst met Ondernemer ter hand zijn gesteld. Klant 

verklaart bovendien expliciet de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tot zich 

te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord. 

Artikel 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen.  

 

2. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk de aanbieding van 

de Ondernemer aanvaardt. De Klant bevestigt deelname via email, door het 

inschrijven op de betreffende training/workshop danwel via de daarvoor 

ingeschakelde website van Ondernemer of door inschrijving via een andere 

website waarop de betreffende dienst van Ondernemer wordt aangeboden.  

 

3. Als de Klant aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens 

verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan 

en zal hij de aanbieding hierop baseren. 

Artikel 3 PRIJS 

1. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven. 

  



ARTIKEL 4 INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening 

berusten bij Ondernemer. Onder deze rechten van intellectuele eigendom wordt 

verstaan: auteursrechten op verstrekte materialen, of rechten die in verband 

staan met de website en handelsnaam. 

 

2. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan, direct of indirect, materialen, 

adviezen, werkmethoden en andere producten beschermd door intellectuele 

eigendom in de meest ruime zin, te verveelvoudigen, door te sturen, openbaar te 

maken en of aan te bieden, behoudens met schriftelijke toestemming van 

Ondernemer. 

 

3. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van 

intellectuele eigendom over te dragen.  

 

Artikel 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

1. De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste 

inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied. De Ondernemer heeft een 

inspanningsverplichting en spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te 

bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd. 

 

2. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de 

Ondernemer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk 

door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij 

calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan de Klant 

waarborgt. 

 

3. Indien na de start van de aanbieding blijkt dat de vraagstelling van de Klant in het 

geheel niet aansluit bij het aanbod van de Ondernemer, kan de Ondernemer de 

Klant in overleg doorverwijzen. Hierbij kan gedacht worden aan behoefte door de 

Klant aan therapie of anderszins klinische hulp. De geleverde diensten door 

Ondernemer worden dan wel in rekening gebracht.  

  



Artikel 6 OVERMACHT  

1. Indien Ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet 

aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die 

verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

 

2. Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen 

het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor 

zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt, één en ander in overeenstemming 

met wat verder in deze voorwaarden is bepaald. Indien vooruit is betaald, krijgt  

Klant het voorschot terugbetaald. 

3. In geval van overmacht van Ondernemer heeft Klant geen recht op enige 

(schade)vergoeding, ook niet als Klant als gevolg van de overmacht enig voordeel 

mocht hebben. 

 

4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke 

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant 

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar 

verplichtingen in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden verlangd, 

ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de 

overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: 

maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting 

wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen. 

 

Artikel 7 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 

1. Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst om 

welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij 

de Klant in rekening te brengen. 

 

2. Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte 

informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 

 

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een 

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te 

vullen, zullen partijen in onderling overleg de inhoud van de overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen en brengt de Ondernemer de hieruit 

voortvloeiende kosten bij de Klant in rekening. 



Artikel 8 BETALINGSVOORWAARDEN 

1. Betaling van een geselecteerde training, workshop, lezing en/of coaching dient 

plaats te vinden op rekeningnummer (NL15 TRIO 0198 0212 91) t.a.v. Anke 

Verbruggen. 

 

2. Betaling van een training of workshop dient geheel door de Klant vooruitbetaald te 

worden. De cliënt ontvangt hiertoe een per e-mail een factuur. 

 

3. Betaling van de coaching vindt achteraf na elke coachingsafspraak plaats. De 

Klant ontvangt per e-mail een factuur.  

 

4. Bezwaren tegen het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

5. In geval Klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is de Klant zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van betalingsverzuim heeft 

Ondernemer met ingang van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der 

algehele voldoening recht op een wettelijke rentevergoeding. Daarnaast heeft 

Ondernemer recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag 

bedragen met een minimum van € 250,-. Ondernemer houdt zich bovendien het 

recht voor bij niet tijdige betaling haar diensten op te schorten voor zolang als de 

betaling van Klant uitblijft. 

Artikel 9 ANNULERING 

1. Bij schriftelijke annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, 

de volgende bepalingen: 

 

2. Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de 

Dienstverlening betaalt Ondernemer de door de Klant reeds betaalde geldsom 

onder aftrek van €25 annuleringskosten binnen 30 dagen terug. 

 

3. Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de 

overeengekomen aanvang van de dienstverlening, betaalt de Ondernemer 50% 

van de door de Klant reeds betaalde geldsom binnen 30 dagen terug. 

 

4. Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de 

dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats. 

 



5. Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een 

andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen 

dienstverlening. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij 

van toepassing. De eventuele betalingsverplichting blijft jegens de Klant bestaan. 

 

6. Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te annuleren 

wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. 

De Klant ontvangt in dat geval binnen 30 dagen na bekendmaking van deze 

annulering de door hem reeds betaalde geldsom terug. 

Artikel 10 ONTBINDING 

1. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met 

de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, is de Ondernemer gerechtigd de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering 

van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer heeft in die gevallen voorts 

het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van al hetgeen de Klant 

ingevolge de overeenkomst verschuldigd is. 

 

2. Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, 

waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden 

schade. In geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid is de 

Ondernemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant. 

 

3. Indien de Klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de 

Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, of nakoming (reeds) blijvend 

onmogelijk is, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

4. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht 

op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade. 

ARTIKEL 11 KLACHTEN 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 

maar in elk geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig 

en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer via het e-mailadres 

[contact@ankeverbruggen.nl]. 

 

mailto:contact@ankeverbruggen.nl


2. Ondernemer beantwoordt de binnengekomen klacht binnen een termijn van 

veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. 

 

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID  

1. Ondernemer is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene 

Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige 

tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het 

gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het 

vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van 

de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd. 

 

2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of 

onjuistheid door de Klant aan Ondernemer of de Coach/ Trainer verstrekte 

informatie. Ondernemer is tevens nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 

hieronder inbegrepen gevolgschade en of bedrijfsschade. 

 

3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan, door het 

annuleren van een training/coachingsafspraak. 

 

4. Ondernemer aanvaardt geen enige aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen 

en/of interpreteren door de Klant van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal 

en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na de training/coaching. 

 

5. In geval, niettegenstaande de in artikel 10.1 en 10.2 vervatte 

aansprakelijkheidsuitsluiting, enige aansprakelijkheid ter zake van directe of 

indirecte schade op Ondernemer mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van 

Ondernemer in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te 

boven gaan.  

 

ARTIKEL 13 PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING 

 

1. Alles dat door een Klant gezegd wordt tijdens een coachingsafspraak of 

training/workshop, valt onder de geheimhoudingsplicht van elke door Ondernemer 

ingeschakelde Coach/Trainer en zal derhalve nimmer doorgespeeld worden aan 

derden. 

 



2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om namen en email adressen van 

Klanten aan andere, aan dezelfde training deelnemende cliënten, te verstrekken, 

teneinde een efficiënte communicatie tussen de Coach/Trainer en Klanten op gang 

te kunnen brengen, voor en na de training. 

 

3. Indien Ondernemer, om wat voor reden dan ook, informatie over de Klant aan 

derden wil verstrekken dient hij vooraf schriftelijke toestemming te hebben van 

de desbetreffende Klant. Schriftelijke toestemming bestaat uit een ondertekend 

formulier, waarin vermeld staat welke gegevens verstrekt zullen worden. 

 

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

1. Op alle diensten en overeenkomsten van Ondernemer is het Nederlands recht is 

van toepassing. Slechts de burgerlijke rechter die bevoegd is in de 

vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen. 

Artikel 15 SLOTBEPALINGEN 

1. Indien door rechterlijke tussenkomst 1 of meer bepalingen in deze Algemene 

Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de andere bepalingen 

onverkort hun rechtskracht behouden. 

 

2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Ondernemer geheel of 

gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 


