STERK! Training & Coaching
Linnaeushof 6 (Huisvanons)
1098 KH Amsterdam
T: +316-16100097
titia@sterktrainingencoaching.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden Trainingen en Coachingstrajecten
Zorgaanbieder : STERK! training & coaching, Eigenaar Titia Roovers
Beroepsvereniging Titia Roovers: NVPA, nummer 101038. Iedere coach is verbonden aan een
beroepsvereniging, via de persoonlijke pagina op de website ziet u welke. Informatie over de
beroepsverenigingen kunt u vinden op de desbetreffende websites.
KvK: STERK! staat ingeschreven in het KvK onder nummer 34307001
RBCZ: is de overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg
certificeert en registreert.
Klacht-en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of
hulpverlener volgens de door hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het
tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
Klachtenfunctionaris : de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klachten-en tuchtrecht
van de NVPA/RBCZ en de geschillencommissie S.C.A.G.
Geschillencommissie : Iedere coach is via een beroepsvereniging verbonden aan een klachten- en
geschillencommissie.
WGBO : In de WBGO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. Wij voldoen allen aan
de WGBO.
Client : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
Behandeling : de door coaches van STERK! aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de coaches van STERK!

Artikel 1 - Toepasselijkheid:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en andere
rechtsbetrekking die tussen opdrachtgever en STERK! wordt gesloten met betrekking tot het
verlenen van advies en overige dienstverleningen.
1.2 Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor
zover zij schriftelijk zijn bevestigd door STERK!
1.2 De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de
betreffende overeenkomst.
1.3 STERK! behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden
te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat
deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht
dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.
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Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen STERK! en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door het
ondertekenen en insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier via de website, door de
door STERK! en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging
door STERK! aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3- Annulering door de opdrachtgever
3.1 Annulering incompany-trajecten:
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren. Annulering dient schriftelijk per
aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van een
training of een individueel coachtraject van een hele dag is de opdrachtgever geen
annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 6 weken maar langer dan 4 weken voor
aanvang van een training of coachingsdag is opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te
vergoeden. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever
verplicht 100% van de kosten te vergoeden. In geval de opdrachtgever dan wel de door de
opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een training of coachingsdag tijdens de duur
ervan deelname beëindigt of anderszins niet aan de dag of het traject deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Het muteren van data door opdrachtgever zal
worden beschouwd als annulering van een reeds tot stand gekomen opdracht. Bij mutatie van
trainingsdata in gemeen overleg is STERK! gerechtigd 25% van de totale kosten als
administratiekosten op te voeren.
3.2 Annulering coaching:
Annulering dient direct aan de coach doorgegeven te worden per telefoon of app. Bij annulering
door opdrachtgever van individuele Coachingsessies van een uur geldt dat tot 48 uur (werkdagen)
voorafgaand aan de afgesproken sessie kosteloos geannuleerd of verschoven kan worden. Bij
annulering vanaf 48 uur (2 werkdagen) voorafgaand aan de afspraak, wordt de sessie voor 50% in
rekening gebracht. Bij annulering vanaf 24 uur (1werkdag) wordt de sessie voor 100% in rekening
gebracht. Annuleren vindt plaats per telefoon naar de coach en naar het emailadres van de coach.

Artikel 4 - Annulering c.q. wijziging door STERK!
STERK! heeft het recht zonder opgave van redenen een training of coachingstraject te annuleren in
welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan STERK!
betaalde bedrag. STERK! is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een
training of coachingstraject te wijzigen. Indien STERK! tot het oordeel komt dat van de
opdrachtgever/deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde
voorwaarden bij te wonen, kan STERK! besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het
deelnemersbedrag. Het staat STERK! te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van
een training of coachingstraject te wijzigen en de trainers/coach en het trainingsmateriaal te
vervangen, zonder dat de opdrachtgever/deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding
heeft. STERK! zal de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige
wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 5 - Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer
worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende
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privacywetgeving (AVG) behandeld. Bij aanmelding verklaart u via de contactpagina dat u zich op de
hoogte hebt gesteld van onze privacyverklaring.

Artikel 6 - Uitsluiting
STERK! heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de training of
coachingstraject, van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze aan STERK! betaalde bedrag. STERK! behoudt zich het recht
voor om een deelnemer die meer dan 1 uur te laat komt toegang tot de training te weigeren, indien
dit naar het oordeel van STERK! een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk
geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling. STERK! behoudt zich het recht voor om
een deelnemer die zich misdraagt uit de training te verwijderen indien de misdraging naar het
oordeel van STERK! een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de
deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 7 - Prijzen
Prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs
is overeengekomen. STERK! heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande
dat na bevestiging van een training de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de
training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde
van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's
en zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 8 - Betaling
De opdrachtgever/deelnemer is gehouden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen,
doch uiterlijk binnen vijftien dagen na de aanvangsdatum van de training. Bij niet tijdige betaling is
de opdrachtgever/deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door STERK! is
vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel
daarvan. De opdrachtgever/deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige
verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van STERK!. Alle
kosten die STERK! redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever/deelnemer toe te
rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens STERK! zijn voor rekening van
de opdrachtgever/deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve
afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand,
welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een
minimum van € 136,- per factuur.

Artikel 9 - Dossiervorming
Titia Roovers is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Alles sessies worden door Titia Roovers
reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft recht tot inzage in uw dossier. Het dossier blijft 15 jaar
bewaard en na 15 jaar na afronding van uw behandeling of laatste contactmoment wordt het dossier
vernietigd. Zaken zoals recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor
de behandeling zijn vastgelegd in de wet op geneeskundige behandeling (WGBO) en de richtlijnen
van de NVPA en de RBCZ. Deze zijn op te vragen bij Titia Roovers.
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Artikel 10 - Aansprakelijkheid
STERK! verplicht zich de trainingen en coachingstrajecten naar beste inzicht en vermogen uit te
voeren. Cliënt en deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens
het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. STERK! is niet aansprakelijk voor
materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor
zoekgeraakte spullen of beschadigingen van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
Alle coaches hebben een beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. En de praktijk is tevens in
bezit van een rechtsbijstandverzekering.
Indien de training of het coachingstraject namens STERK! door een derde wordt verzorgd, aanvaardt
STERK! slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens
de training of coachingstraject zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van
aansprakelijkheid van STERK!. STERK! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van
opzet of grove nalatigheid van STERK!. De eventuele aansprakelijkheid van STERK! is per gebeurtenis
steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan STERK! voor de training
verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval
is STERK! aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid
STERK! houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG.
Daarover kunt op de website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. STERK! zal ten
aanzien van het gebruik van voor de training of het coachingstraject verstrekte of ter kennis
genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 12 – Klachtenprocedure en Ethische Code
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de desbetreffende coach te
bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Er zal zorgvuldig
worden omgegaan met de verkregen informatie. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u
zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging van de coach, dan
wel de geschillencommissie van de coach.. De procedure is te vinden op de website van de
beroepsvereniging. De praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillenzorg (Wkkgz). Titia Roovers houdt zich aan de Ethische beroepscode opgesteld door de
NVPA. Deze code staat op www.nvpa.org Klachten worden afgehandeld volgens de
klachtenprocedure van het S.C.A.G. www.scag.nl

Artikel 13 - Meldcode Huiselijk geweld
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en
melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim
heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te
melden. De meldplicht omvat het recht om op verzoek van het meldpunt informatie te verstrekken
over de ouders e/o het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind e/o ouder(s).
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Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen STERK! en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15- Overige
Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari
2019, gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden bij nieuwe
opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven.
De contractant-coaches van STERK! zijn tijdens het samenwerkingsverband en twee jaar na
beëindiging van het samenwerkingsverband met STERK! aan een concurrentiebeding gebonden
inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van STERK! mogen verrichten. Op grond
daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten STERK! om,
(ex)contractant-coaches van STERK! in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van
hun diensten.

Weergeven prijzen en informatie
STERK! is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de
prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven. STERK! is niet gebonden aan
het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
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