
 
 

Algemene voorwaarden versie 2023-02  NICOLE BUNSCHOTEN – www.nicolebunschoten.nl 

Algemene voorwaarden 

 
1. Definities 

a. opdrachtgever: de opdrachtgever die met Nicole Bunschoten een overeenkomst sluit; 

b. Nicole Bunschoten: opdrachtnemer, een handelsnaam van KvK-nummer 71357696, gevestigd 

te Oegstgeest; 

c. deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan de dienst(en) die Nicole Bunschoten aan 

opdrachtgever levert (opdrachtgever, of een werknemer of relatie van opdrachtgever); 

d. dienst(en): coaching of opleiding; 

e. coach: leider van een dienst, Nicole Bunschoten of een door haar ingeschakelde derde; 

f. opleiding: een lesprogramma bestaand uit een opstartgesprek, online modules en coaching, 

met een vooraf overeengekomen maximale termijn; 

g. sessie: een coachgesprek met een vooraf overeengekomen maximale tijdsduur tussen de 

deelnemer en de coach;  

h. online leeromgeving: een compleet lesprogramma dat opdrachtgever online zelf doorloopt; 

i. schriftelijk: op papier, per e-mail, via een website-inschrijving of per whatsapp-bericht; 

j. overmacht: een niet aan Nicole Bunschoten toe te rekenen oorzaak (zoals 

arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, computerhack, extreme file, extreem weer, 

staking, epidemie, pandemie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Nicole 

Bunschoten kan worden gevergd. 

 

2. Algemene bepalingen 

a. Nicole Bunschoten en opdrachtgever bepalen vooraf mondeling of schriftelijk de inhoud van 

de dienst en de tarieven daarvan (exclusief BTW tenzij anders is vermeld). De bevestiging van 

deze afspraken vindt plaats via een “winkelmandje” op de website van Nicole Bunschoten of 

via een e-mail, en is terug te vinden op de factuur die opdrachtgever direct ontvangt. Bij 

fouten in de bevestiging dient opdrachtgever dat direct schriftelijk aan Nicole Bunschoten aan 

te geven. 

b. Bij tijdige acceptatie komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen opdrachtgever en 

Nicole Bunschoten. Nicole Bunschoten mag wachten met de start van de dienst tot na 

ontvangst van de acceptatie. 

c. De overeenkomst, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één 

geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak. 

d. Nicole Bunschoten mag tarieven jaarlijks verhogen conform CBS Prijsindex Zakelijke 

Dienstverlening. 
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e. Bij meer- of minderwerk mag Nicole Bunschoten naar redelijkheid en naar rato kosten en 

tarieven in rekening brengen, in aansluiting op bedragen die (wel) zijn overeengekomen. 

f. Nicole Bunschoten levert de dienst als een zorgvuldig en deskundig dienstverlener op dit 

gebied, maar (omdat het resultaat te veel afhankelijk is van deelnemer en andere 

onbeïnvloedbare factoren) altijd in de vorm van een inspanningsverplichting. 

g. Nicole Bunschoten mag deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de dienst en/of geen 

certificaat verstrekken en/of de overeenkomst met opdrachtgever per direct opschorten 

en/of opzeggen, als het gedrag van deelnemer(s), naar inzicht van de coach(s) daartoe 

aanleiding geeft en/of als voorzetting van de dienst of het contract redelijkerwijs niet meer 

van de coach of Nicole Bunschoten kan worden verwacht. 

h. Nicole Bunschoten mag bij de uitvoering naar eigen inzicht derden inschakelen. 

i. Omdat sprake is van persoonlijk maatwerk, omdat opdrachtgever een ondernemer is of wil 

worden, omdat meestal wel sprake is van contact tussen opdrachtgever en Nicole 

Bunschoten, en omdat niet te controleren valt of opdrachtgever de opleiding heeft 

gekopieerd, kan bij een opleiding geen sprake zijn van bedenktijd met retourneren, ziet 

opdrachtgever af van de wettelijke bedenktijd en heeft Nicole Bunschoten het recht om het 

opstartgesprek later dan 14 dagen na betaling te houden. 

 

3. Annuleren 

Opdrachtgever kan tot 24 uur van tevoren een gemaakte afspraak schriftelijk annuleren. Bij 

annuleren proberen opdrachtgever en Nicole Bunschoten de gemaakte afspraak te verzetten. Bij 

annuleren binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak mag Nicole Bunschoten de vervallen 

afspraak zonder tegenprestatie in rekening brengen. 

 

4. Zorg door Nicole Bunschoten en door opdrachtgever 

a. Opdrachtgever draagt zorg voor goed geïnformeerde en verantwoorde deelnemers. 

b. Nicole Bunschoten draagt zorg voor goede en passende faciliteiten, voldoende kennis van de 

coaches en voor eventuele gelijkwaardige vervanging van coaches. 

c. Een opleiding is toegankelijk en te volgen zolang Nicole Bunschoten die aanbiedt. 

d. Nicole Bunschoten gaat zeer vertrouwelijk om met informatie van en over opdrachtgevers en 

deelnemers en deelt deze alleen met derden als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de 

overeenkomst. Nicole Bunschoten publiceert op haar website een aparte privacyverklaring. 

e. Een opleiding of vast aantal sessies dient de deelnemer in te plannen binnen de in de 

bevestigingsmail aangegeven termijn. Bij geen of onvoldoende sessies door toedoen van 

opdrachtgever of deelnemer, komen de sessies of de opleiding daarna te vervallen. 

f. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal sessies en het 

inplannen binnen de daarvoor afgesproken termijn als bedoeld onder e van dit artikel. 
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g. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de sessiedatum(s) en kan geen 

rechten ontlenen uit het feit dat de deelnemer de sessie heeft gemist. 

 

5. Aansprakelijkheid, vrijwaring, overmacht 

a. Nicole Bunschoten kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade aan opdrachtgever of 

deelnemer als gevolg van opzet, grove nalatigheid of roekeloosheid van een coach. 

b. Nicole Bunschoten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst of 

gevolgschade. 

c. De aansprakelijkheid van Nicole Bunschoten tegenover opdrachtgever of deelnemer is 

gemaximeerd tot het laagste van deze twee bedragen: 

• het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Nicole 

Bunschoten, plus het eigen risico van Nicole Bunschoten; 

• het totaalbedrag van de lopende opdracht (jegens opdrachtgever) of het totaalbedrag dat 

opdrachtgever voor een deelnemer heeft betaald (jegens deelnemer). 

d. Nicole Bunschoten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. 

e. Opdrachtgever vrijwaart Nicole Bunschoten voor aansprakelijkstellingen door derden tijdens 

de dienst, tenzij sprake is van opzet grove nalatigheid of roekeloosheid van een coach. 

f. Bij tijdelijke overmacht kunnen opdrachtgever en Nicole Bunschoten de overeenkomst 

aanpassen of schriftelijk opzeggen, onder betaling van de kosten en tarieven (eventueel naar 

rato van de looptijd) tot en met de laatste dag van de overeenkomst. 

 

6. Intellectuele eigendom 

a. Nicole Bunschoten heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het 

auteursrecht, van werken die door Nicole Bunschoten ontstaan bij het opzetten en uitvoeren 

van de dienst. Opdrachtgever mag (dus) niet zonder toestemming van Nicole Bunschoten 

opgeleverde werken openbaar maken, bewerken en/of verveelvoudigen. 

b. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever of deelnemer en de toegang tot de online 

leeromgeving van Nicole Bunschoten zijn niet overdraagbaar aan een derde. 

 

7. Betaling 

a. Nicole Bunschoten mag van opdrachtgever vooruitbetaling vragen. 

b. Opdrachtgever en Nicole Bunschoten kunnen vooraf schriftelijk betaling in termijnen 

overeenkomen.  

c. Opdrachtgever blijft de algehele betaling verschuldigd, ook al doorloopt een deelnemer een 

opleiding of aantal sessies niet (helemaal), of duurt de betaling langer dan de opleiding of het 

aantal sessies. Het niet helemaal doorlopen van een opleiding of aantal sessies geeft 

opdrachtgever dus geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling. 
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d. Opdrachtgever betaalt de factuur van Nicole Bunschoten binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum.  

e. Als opdrachtgever in verzuim is of een betaling heeft gestorneerd, mag Nicole Bunschoten de 

dienst opschorten. 

f. Bij latere betaling rekent Nicole Bunschoten 15% buitengerechtelijke incassokosten over het 

factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt 

Nicole Bunschoten tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening. 

 

8. Klachten en toepasselijk recht 

a. Opdrachtgever geeft een klacht van opdrachtgever of deelnemer binnen acht (8) dagen na 

constatering of binnen veertien (14) dagen na het eind van de opdracht schriftelijk door aan 

Nicole Bunschoten, die dan voldoende tijd en toegang krijgt om de oorzaak van de klacht te 

onderzoeken en eventueel weg te nemen of te herstellen. 

b. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

c. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt. 


