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ALGEMENE VOORWAARDEN GEZONDELEEFSTIJL COACH.NL 

 

1. Algemeen 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en 

adviezen met Gezondeleefstijl Coach.nl behoudens uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegde andere 

afspraken.  

 

2. Tarieven 

De tarieven op de website zijn inclusief btw en exclusief mogelijke vergoedingen door zorgverzekeraars 

vanuit de aanvullende verzekering.  

 

3. Bedenktijd 

Na aanschaf van de geboden dienst heeft u als cliënt 14 dagen bedenktijd. U kunt zonder opgaaf van 

reden van de overeenkomst afzien maar u dient dit wel schriftelijk via het contactformulier te melden. 

Leest u tijdens de bedenktijd a.u.b. alvast de overeenkomst coach-cliënt (OCC) na waarin wederzijdse 

rechten en plichten zijn opgenomen. 

 

3. Overeenkomst coach cliënt  (OCC) 

Gezondeleefstijl Coach.nl en opdrachtgever gaan na de bedenktijd van start met een Overeenkomst 

coach cliënt (OCC) waarin wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.  In de overeenkomst is een 

‘Niet goed geld terug bepaling’ opgenomen op basis van redelijke voorwaarden. 
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4. Restitutie en onderbreking traject 

Tussentijds stopzetten van een traject door de cliënt geeft geen recht op restitutie van het 

overeengekomen bedrag. Onderbreking van een traject van minimaal 3 maanden is mogelijk indien er 

sprake is van overmacht of een aantoonbare medische reden zoals ziekenhuisopname. Er dient een 

medische verklaring overhandigd te kunnen worden. De rechten van de overeenkomst kunnen dan voor 

maximaal 6 maanden bevroren worden. De cliënt kan het traject daarna in overleg met Gezondeleefstijl 

Coach weer oppakken.  

 

5. AVG bepaling 

Gezondeleefstijl Coach.nl garandeert geheimhouding/discretie t.a.v. de persoonlijke gegevens en zal 

nimmer zonder toestemming van opdrachtgever zijn/haar gegevens met derden delen.  Ook voor 

eventueel overleg met de huisarts vraagt Gezonde Leefstijlcoach.nl eerst om  schriftelijke toestemming 

aan de opdrachtgever. 

Gezondeleefstijl Coach bewaart de persoonsgegevens van cliënt maximaal 2 jaar in een beveiligde 

database. Opdrachtgever kan binnen die termijn om inzage vragen (mail naar: 

avg@gezondeleefstijlcoach.nl). 

 

6. Intellectueel eigendom 

Gezondeleefstijlcoach.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dienstverlening en 

producten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de 

cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

Het is cliënt niet toegestaan die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, 

systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet 

met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
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7. Toepasselijk recht 

Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband 

houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende 

deze algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en 

die niet in der minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Arnhem. 

Stokkum, januari 2020 


