Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Santiago
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten en sessies van Santiago.
Definities
a. Opdrachtnemer; Santiago
b. Opdrachtgever; de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de coachee
c. Overeenkomst; een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van
diensten of goederen.
Bedrijfsomschrijving
Santiago is opgericht door J. Grasmeijer en gevestigd te Wijhe.
Santiago is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVKnummer 80022308.
1 Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een traject, cursus of sessie geschiedt via e-mail.
Met de aanmelding verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat hij/zij
op de hoogte is dat de deelname aan een traject, sessie of cursus voor eigen risico
is.
Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan
een traject, sessie of cursus. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk
voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel
gedurende de periode van het traject, de sessie of cursus, als de periode daarna. De
opdrachtnemer is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
2 Gezondheid
Een holistische coaching of behandeling is geen vervanging voor een medische of
psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. De

opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses.
Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. De
opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting,
omdat het resultaat van veel factoren afhankelijk is.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3 Geheimhouding
De opdrachtnemer zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan
derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke
uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van
opdrachtnemer eisen.
4 Betalingsvoorwaarden
Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 7
dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook. Als 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. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts
een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de
wettelijke rente. 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. Door de
opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur. Als van opdrachtnemer meer dan de
gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan
opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk
te stellen zekerheid) eisen
5 Annuleren
Afspraken voor coachtrajecten, of deelname aan een cursus, sessie of andere
activiteiten moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang worden geannuleerd. De annulering
dient via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van
de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen
48 uur voor de afspraak is de opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde tijd aan
de cliënt in rekening te brengen.

6 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming
verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de
overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schadevergoeding bestaat.
7 Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om
eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk
voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend
uit beslissingen die opdrachtgever, coachee al dan niet in overleg met de
opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever, coachee is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties
hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de coaching sessies als
de periode daarna.
8 Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte
diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te
worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat
mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter
van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de
opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.
9 Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

