Algemene voorwaarden 4 The Love Of Me
Tot stand gekomen op 8 februari 2021.
Algemene Voorwaarden 4 The Love Of Me, gevestigd aan Van der Haertstraat 43, 2613 ZA in Delft,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 77502515.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtgever:

Ieder natuurlijk persoon of elke rechtspersoon waarmee
Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan om tegen betaling
nader omschreven werkzaamheden uit te voeren en die de gelding
van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Cliënt:

Zie opdrachtgever.

Opdrachtnemer:

Fiona Stallinga, handelend onder de naam 4 The Love Of Me, in de
persoon van Fiona Stallinga of iedere andere rechtsgeldige
vertegenwoordiger en gevestigd in Delft.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer
voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever.

Werkingssfeer
a.

b.
c.
d.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere door Opdrachtgever gehanteerde
voorwaarden, die uitdrukkelijk worden afgewezen, van toepassing op alle werkzaamheden die
Opdrachtnemer, in het kader van een door Opdrachtgever verstrekte Opdracht, heeft uitgevoerd,
uitvoert of nog zal uitvoeren, daaronder begrepen offertes en aanbiedingen die in het kader van
die werkzaamheden zijn of zullen worden gedaan.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing.
Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Opdrachtnemer niet steeds uitdrukkelijk strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in
enigerlei mate het recht zou opgeven of verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Voorwaarden
1. 4 The Love Of Me( lees verder als Opdrachtnemer) is een éénmanszaak.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de
reden opgeven.
3. Opdrachtnemer registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in
een handmatig medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 (vijftien) jaren
bewaard, waarna zij vernietigd worden.

4. De cliënt sluit samen met de coach een behandelovereenkomst af, waarin rechten en plichten van
beide zijden zijn geregeld. De behandelovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend
en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze
overeenkomst overhandigd.
5. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt
of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een
annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding
van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van
ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur
voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten
alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de
sessie volledig in rekening gebracht.
6. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op
anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf
gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.
Ook het ter beschikking gestelde audiomateriaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en
mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
7. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich
voelt. Opdrachtnemer adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te
verlaten. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord
handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige
medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of
achtergehouden.
8. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Opdrachtnemer vrij te overleggen met
de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
9. Opdrachtnemer behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken
of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de
cliënten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde
middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.
10. De betaling voor de sessies is bij voorkeur via iDEAL aan het eind van elke sessie, tenzij nadrukkelijk
andere voorwaarden zijn overeengekomen. Indien betaling per bank is overeengekomen, dient de
factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15%
administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling
uitblijft, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De incassokosten worden
eveneens in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
11. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal de
Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de
algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld
van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de
aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
12. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt
uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

