Algemene Voorwaarden voor het leveren van stresscounseling diensten en coaching
versie 2-1-2018

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Hans Le Roux van Le Roux Stresscounseling en Coaching die deze algemene
voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een
overeengekomen dienstverlening.
Cliënt: degene die deelneemt aan een stresscounseling- of coachtraject.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes en tarieven
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de intake /
voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door de opdrachtnemer als juist worden
aangemerkt.
2. De offerte omvat een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten. Aan de in de offerte
beschreven resultaten als gevolg van de werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
4. Prijzen en tarieven gelden voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een afgebakend traject.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven tussentijds aan te passen, met inachtneming van een
termijn van één maand na aankondiging daarvan.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer en
de schriftelijke of mondelinge bevestiging van de offerte door de opdrachtgever, dan wel doordat de
opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
2. Als de opdrachtgever en de cliënt dezelfde personen zijn, wordt in het eerste gesprek door de
opdrachtgever/cliënt en de opdrachtnemer bepaald of een overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan
ook telefonisch of per email plaatsvinden.
3. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen met elk een eigen starttijdstip, duur en
prijs dan geldt de overeenkomst integraal voor alle onderdelen. Optionele data voor de uitvoering
van de overeenkomst zijn definitief, tenzij de opdrachtgever anders heeft vermeld in de bevestiging
van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de
door de opdrachtnemer geleverde dienst.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de
opdrachtgever geschieden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uitgegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4. Bij verhindering van de opdrachtnemer wordt het werk of onderdelen daarvan alsnog later
uitgevoerd op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip. Opdrachtgever heeft in dit geval geen
recht op restitutie van de overeengekomen prijs van het werk of onderdelen daarvan.
Artikel 6. Annulering / beëindiging van de overeenkomst
1. Als opdrachtgever en cliënt dezelfde personen zijn, kan het counseling- of coaching traject na
onderling overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer worden beëindigd of indien gewenst
worden verlengd.
2. Als opdrachtgever en cliënt niet dezelfde personen zijn zal bij annulering binnen 4 weken voor
aanvang van het counseling- of coaching traject 50% van het verschuldigde bedrag en de inmiddels
gemaakte kosten in rekening gebracht worden, tenzij bijzondere omstandigheden naar het oordeel
van de opdrachtnemer anders rechtvaardigen.
3. Als opdrachtgever en cliënt niet dezelfde personen zijn zal bij annulering op of na de eerste
geplande sessiedatum van het counseling- of coaching traject het gehele offertebedrag in rekening
gebracht worden, tenzij bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de opdrachtnemer anders
rechtvaardigen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om na het intakegesprek zonder opgave van reden een counselingof coaching traject van een door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welk geval de
opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze ten behoeve van de geweigerde cliënt
aan de opdrachtnemer betaalde bedrag.
5. Een individuele counseling- of coaching sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur is de
opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het
gesprek in rekening te brengen. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt wordt
hetzelfde tarief gehanteerd.
6. Als één van de onder artikel 1 genoemde partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet
binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te
beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding
verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze
betaald.
Artikel 7. Wijzing van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen onder artikel
1 genoemde partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien onder artikel 1 genoemde partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zoals genoemd onder artikel 1 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 cliënt of opdrachtgever is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever/cliënt extern gerefereerd worden.
3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever of cliënt als voor de samenleving of
bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken
aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
dan wel door de rechter zelf mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de
rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments,
schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever of
cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10. Facturering en betaling
1. Facturering van diensten vindt plaats op grond van het in de offerte of overeenkomst opgenomen
betalingsschema. Indien er geen betalingsschema is overeengekomen, vindt facturering in beginsel
plaats na een geleverde dienst.
2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde
dan ook.
3. 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.

4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over
de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
5. 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.
6. Ingeval opdrachtnemer om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een
of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de
verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van
incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten.
Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is verklaard door de opdrachtnemer of een hiertoe bevoegde rechter zal
opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels
voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol
is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende
geval te verstrekken uitkering.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
4. Onder schade aan personen of zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten
van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare
wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade
voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met
opdrachtnemer. Opdrachtgever en cliënt zijn te allen tijde zelfverantwoordelijk voor keuzes.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer - of door haar ingehuurde derden.
Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is
haar verplichtingen na te komen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten
nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer
duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Geschillenbeslechting
Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen via de rechter in het
arrondissement van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden
voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.

