ALGEMENE VOORWAARDEN

Ar kel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Kickasscoaching: Kickasscoaching Utrecht, eenmanszaak (geves gd: David van Mollemstraat 93,
3513 GA te Utrecht). Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82868182. E: info@kickasscoaching.nl M: +31 6 208 763 07. Die deze algemene voorwaarden
gebruikt voor het aanbieden van diensten.
1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instan e die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt.
1.3 Deelnemer: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als
hij niet zelf de opdrachtgever is.
1.4 Diensten: alle door Kickasscoaching aan de opdrachtgever c.q. deelnemer geleverde producten en
diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de
ruimste zin van het woord alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever c.q. deelnemer
verrichte werkzaamheden.
1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Kickasscoaching en de opdrachtgever.
Ar kel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kickasscoaching diensten aanbiedt en/of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schri elijk zijn overeengekomen.
2.2 Niet alleen Kickasscoaching maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van
enige opdracht voor opdrachtgever betrokken zijn, kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van
opdrachtgever.
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Ar kel 3 Intake-procedure
3.1 Om verantwoord te gaan coachen en te kunnen bewegen/trainen en dit te waarborgen dient alvorens deelname aan een van de ac viteiten, een intakegesprek te hebben plaatsgevonden.
3.2 Het intake-formulier inclusief vragenlijst dient volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend
aan Kickasscoaching Utrecht te worden afgegeven (toezending per e-mail). Pas na ontvangst van desbetre end formulier zal er begonnen worden met de coaching- en beweegsessies. Veranderingen
betre ende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Kickasscoaching Utrecht door te geven.
3.3 De opdrachtgever / deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kickasscoaching
aangee dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever c.q. deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, jdig aan Kickasscoaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet jdig aan Kickasscoaching zijn verstrekt, hee Kickasscoaching het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Kickasscoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kickasscoaching is
uitgegaan van door de opdrachtgever c.q. deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Ar kel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Met Kickasscoaching gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplich ng, niet tot
een resultaatsverplich ng van Kickasscoaching. Kickasscoaching zal haar werkzaamheden naar beste
inzicht en vermogen uitvoeren. Voorts geldt dat de deelnemer zelf eindverantwoordelijk is voor het
gestelde doel.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hee Kickasscoaching
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal al jd in overleg met de
opdrachtgever geschieden.
Ar kel 5. Geheimhouding
5.1 Par jen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informa e die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informa e geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere par j is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informa e.
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Ar kel 6. O ertes en betaling
6.1 De door Kickasscoaching gemaakte o ertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven.
6.2 De prijzen in de genoemde o ertes evenals de prijzen zoals aangeboden voor diensten op de
website van Kickasscoaching zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
6.3 O ertes zijn gebaseerd op de bij Kickasscoaching beschikbare informa e.
6.4 Betaling dient, tenzij schri elijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kickasscoaching aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder a rek,
compensa e of opschor ng uit welke hoofde dan ook.
6.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag hee betaald,
zal hij automa sch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Kickasscoaching gerech gd 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 schadeplich g kan worden. Tevens is opdrachtgever we elijke rente vanaf de vervaldatum van de facturen alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
6.6 Als van Kickasscoaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van
de overeenkomst, kan Kickasscoaching voor aanvang van haar werkzaamheden (geheel of gedeeltelijke) betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
6.7 Kickasscoaching hee ook toegang tot binnen loca es. Dit wordt per deelnemer afgestemd jdens de intake.
6.8 Indien Kickasscoaching haar diensten buiten Utrecht verricht, zullen naast de overeengekomen
kosten tevens reiskosten in rekening worden gebracht van € 0,29 per kilometer (te rekenen van en
naar de ves gingsloca e van Kickasscoaching tot en van de loca e waar de afspraak en sessie plaatsvindt).

Ar kel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Kickasscoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan
door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kickasscoaching.
7.2 De aansprakelijkheid van Kickasscoaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking hee .
7.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit ar kel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere
loop jd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde factuurbedrag.
7.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Kickasscoaching of anderszins
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Kickasscoaching aansprakelijk is, zal die
aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Kickasscoaching
algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, met in begrip van het eigen risico dat Kickasscoaching in verband met die verzekering draagt.
7.5 Elke aansprakelijkheid van Kickasscoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
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Ar kel 8. Annulering / beëindiging van de overeenkomst
8.1 Kickasscoaching hee het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidingsof coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever c.q. deelnemer te weigeren dan wel
de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht hee op terugbetaling van het volledige door deze aan Kickasscoaching betaalde bedrag.
8.2 De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject hee het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
8.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever
verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
8.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is Kickasscoaching gerech gd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening
te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
8.5 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang
van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussen jds beëindigt of daaraan
anderszins niet deelneemt, hee de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Kickasscoaching, anders rechtvaardigen.
8.6 Een individuele begeleidings- of coachsessie kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos
worden verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Kickasscoaching gerech gd om het
volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan
wel de aangewezen deelnemer(s) niet bij de geplande sessie verschijnt, worden dezelfde tarieven
gehanteerd.
8.7 Een programma of dienst eindigt automa sch na verloop van de duur van het overeengekomen
programma.
8.8 Als één der par jen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplich ngen en na hier uitdrukkelijk door de andere par j op gewezen te zijn, deze verplich ng niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere par j bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende par j de tekort komende par j enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging
wel geleverde presta es worden op de overeengekomen wijze betaald.

Ar kel 9. Persoonsgegevens
9.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Kickasscoaching wordt toestemming verleend voor
automa sche bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Kickasscoaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen ac viteiten conform haar privacystatement.
Ar kel 10 Foto's
10.1 Er kunnen foto’s en/of video's gemaakt worden voor de bedrijfsvoering van Kickasscoaching.
Voorafgaand aan het maken van deze foto’s en/of video’s zal aan de deelnemer(s) om toestemming
gevraagd worden. Indien deze toestemming is verkregen, kan het materiaal eventueel gebruikt worden voor toekoms ge social media- en/of anderszins promo eac viteiten van Kickasscoaching.
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Ar kel 11. Geschillenbeslech ng
11.1 Op iedere overeenkomst tussen Kickasscoaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en
die niet behoren tot de competen e van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Kickasscoaching geves gd is.

