
Zo werken we samen - Faxion 
Algemene voorwaarden samenwerking - Faxion


Met dit document leg ik je uit hoe we formeel samenwerken, het zijn mijn 
‘algemene voorwaarden’ oftewel de samenwerkingsafspraken. Maar dan 
geformuleerd op een manier dat je er geen kriebels van krijgt: helder en 
duidelijk. Want ik wil graag dat je precies weet waar je aan toe bent, zodat 
we lekker gaan samenwerken. 


Dit bedoelen we (definities) 
Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat je begrijpt wat we 
bedoelen met een aantal begrippen. Dat leggen we hier uit: 


Diensten: alle door Faxion geleverde programma’s daaronder begrepen ook 
begeleiding in de ruimste zin van het woord, hierbij horen ook de 
ongevraagde werkzaamheden in de uitvoering van de overeenkomst. Ook 
valt de levering van boeken of ebooks onder ‘diensten’. 

Ellen: Ellen de Lange-Ros, eigenaar van Faxion

Faxion: De onderneming van Ellen de Lange-Ros, die onder de naam 
‘Faxion’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Faxion heeft als 
doel ondernemerste helpen harder te groeien door zachter te werken. 
Daarnaast helpt Faxion leidinggevenden of mensen in loondienst) met zacht 
werken.

Deelnemer: de persoon of onderneming die de opdracht voor de 
werkzaamheden van Faxion verstrekt, of die deelneemt aan één van de 
programma’s van Faxion.

Koper: koper van boeken of ebooks. 

Overeenkomst: de overeenstemming tot het aanschaffen van een coaching 
programma (al dan niet online) of tot aankoop van boeken, ebooks of andere 
programma’s of producten van Faxion. 


Toepasselijkheid 
Wanneer zijn deze samenwerkingsafspraken nu van toepassing? Dat lees je 
hier: 


- Deze samenwerkingsafspraken zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen Faxion en deelnemer of koper.  
Natuurlijk kunnen we samen andere of aanvullende afspraken maken. Die 
leggen we altijd vooraf via email vast en daar geven we dan wederzijds 
een akkoord op. Als dat niet is gebeurd, gelden de  
samenwerkingsafspraken. 




- Deze samenwerkingsafspraken gelden ook voor personen of 
ondernemingen die namens Faxion werken of ingeschakeld worden. Zo 
weet je altijd waar je aan toe bent, ook als je via Faxion met andere 
mensen werkt. 


- Als jij andere inkoop- of algemene voorwaarden hebt, dan werken we met 
de samenwerkingsafspraken van Faxion, tenzij we daarover vooraf andere 
afspraken hebben gemaakt en die via email hebben bevestigd.


Totstandkoming van onze samenwerking
Wanneer start onze samenwerking en wanneer beginnen de 
samenwerkingsafspraken formeel? Dat lees je hier: 


- De overeenkomst tussen Faxion en jou komt tot stand zodra je betaald 
hebt voor de door jou gewenste dienst.  


- Ook kan de overeenkomst tot stand komen door een bevestiging door 
Faxion per email, nadat Faxion van jou een bericht of bestelling heeft 
ontvangen met de expliciete boodschap dat je een bepaalde dienst wilt 
aanschaffen. Ook al is je betaling dan misschien nog niet voldaan.


Wat kan je van Faxion verwachten
- Faxion spant zich in om Deelnemers te helpen harder te groeien door 

zachter te werken, om zowel als ondernemer als als mens te groeien, door 
onze diensten.


- Faxion levert een grote verscheidenheid aan diensten. Wat je bij een 
specifieke dienst krijgt, staat vermeldt op de website Faxion, op de 
verkooppagina van de betreffende dienst. De verkooppagina van de dienst 
maakt daarom deel uit van onze overeenkomst. Soms worden diensten 
tussentijds gewijzigd of aangepast. Jij houdt altijd recht op wat je is 
beloofd ten tijde van jouw aankoop van de dienst. Om daarover geen 
verwarring te krijgen, kun je een screenshot maken van het aanbod van de 
betreffende dienst op het moment van je aankoop.


- In de pdf ‘Zo werken we samen aan jouw groei’ vind je de gang van zaken 
mbt het jaarprogramma ‘Een zaak van groei’. Je leest hier hoe we 
samenwerken om coaching sessies te boeken en leest wanneer sessies 
kunnen vervallen, bijvoorbeeld bij te late annulering of bij het niet 
voorbereiden van de sessie door het invullen van het coachingsforulier.


- Natuurlijk houden wij ons aan de wet zoals Wet bescherming 
persoonsgegevens.  


- Daar waar door ons een online community bij het programma wordt 
aangeboden, wordt die community in stand gehouden, ten minste voor de 
duur van het programma en soms besluit Faxion je langer toegang te 
geven.




- Faxion kan alle content of coaching door anderen dan Ellen laten invullen, 
ook als dat niet expliciet op de website of verkooppagina’s staat. 
Natuurlijk zullen dat goede gekwalificeerde mensen zijn, naar inzicht van 
Faxion. 


Vergoeding
Wat kun je verwachten over de prijzen en vergoedingen? Dat lees je hier: 


- Prijzen gelden zoals vermeld op de website van Faxion tenzij overduidelijk 
een fout is gemaakt. 


- We kunnen samen een andere prijs overeenkomen dan op de website is 
vermeld, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, via een promotie-actie of 
een webinar. Indien we een andere prijs overeen komen dan op de website 
staat vermeld, leggen we dat vast in een email. 


- De prijzen van Faxion zijn exclusief btw, tenzij het anders is vermeld.

- Bij afwezigheid van deelnemer bij events, coachingsessies, etc. blijft de 

vergoeding volledig verschuldigd.


Betaling
- Je betaalt het volledige bedrag voorafgaand aan de dienst, tenzij we per 

email andere afspraken hebben gemaakt.

- Bij betaling na factuur is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, 

tenzij een dienst al vóór het einde van die termijn wordt afgenomen 
(bijvoorbeeld bij een live event). In dat geval is betaling voor aanvang van 
de dienst verplicht. 


- Kun je niet aan je betalingsverplichting voldoen? Dan neem je vóór afloop 
van de betalingstermijn contact op en stellen we een betalingsregeling 
vast, die we wederzijds goedkeuren via email. Je verplicht je daarna tot 
tijdige betaling volgens deze betalingsregeling.  


- Heb je niet betaald bij verstrijken van de betalingstermijn of bij het 
verstrijken van een termijn van een eventuele betalingsregeling, dan ben je 
van rechtswege in verzuim. Wat onder andere betekent dat de vergoeding 
verhoogd wordt met de wettelijke rente. Ook kan dit gevolgen hebben 
voor het volgen van het programma, zie Einde overeenkomst/opschorting. 


- Indien Faxion invorderingsmaatregelen treft tegen een deelnemer, die in 
verzuim is, komen de redelijke kosten verband houdend met die 
invordering ten laste van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen 
de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders 
en/of advocaten.


- Betalingen worden geacht eerst te zijn voldaan ter voldoening 
incassokosten en rente, daarna de oudste openstaande schulden.


- Verrekening is niet mogelijk, tenzij we daarover per email aanvullende 
afspraken hebben gemaakt.




Bijzondere bepaling Opleiding Zacht-Werken-coach
- Als iemand niet voldoet aan de standaard die Faxion verwacht na de 

opleiding tot Zacht-werken-coach, dan kan Faxion de licentie weigeren 
totdat de gewenste standaard bereikt is.


- Nadat je de opleiding tot Zacht-Werken-coach hebt afgerond sluiten we 
een aparte overeenkomst af voor het gebruik van de content van het 
online Zacht-Werken-programma en de merknaam Zacht-Werken-coach.


Niet in staat (Ziekte en overmacht)
- Bij ziekte of afwezigheid om een andere reden heb je officieel geen recht 

op het kunnen inhalen van het desbetreffende event. Indien je verhinderd 
bent, meld je dat zo snel mogelijk via email aan info@faxion.nl. Soms 
kunnen we je toegang geven tot een vervangend event, dit is ter 
beoordeling aan Faxion. 


- Als je door ziekte of overmacht niet in staat bent grotere delen van het 
programma te volgen, neem je contact met ons op. We maken samen een 
afspraak over wat wel mogelijk is en of het programma wordt opgeschort 
of stopgezet. Je hebt geen recht op teruggave van de vergoeding Faxion 
kan je eventueel toestaan later het programma in te halen, dit is ter 
beoordeling aan Faxion. Per email worden onze afspraken hierover 
vastgelegd.


- Indien Faxion door overmacht een bepaalde dienst niet kan leveren, wordt 
je een zelfde of gelijkwaardige dienst op een later tijdstip aangeboden, of 
je krijgt het reeds betaalde bedrag-voor dat deel waarvoor nog geen 
dienst geleverd is- retour. Het is ter beoordeling aan Faxion of je een 
gelijkwaardige dienst ontvangt of je geld retour krijgt. In zo’n geval is er 
voor jou geen recht op schadevergoeding.


Aansprakelijkheid
- Faxion is niet aansprakelijk voor enigerlei schade geleden door een 

deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld bij Faxion of bij 
een derde waar Faxion bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van 
maakt. 


- In laatstgenoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Faxion beperkt tot 
de factuurwaarde van dat deel van het programma waar de 
aansprakelijkheid betrekking op heeft, met een maximum van zes 
maanden. 


- Mocht in enig geval Faxion aansprakelijk blijken voor schade aan 
personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat 
Faxion’s aansprakelijkheidsverzekering dekt -met inbegrip van het eigen 
risico dat Faxion in verband met die verzekering draagt- en ook 
daadwerkelijk uitkeert.
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- Elke aansprakelijkheid van Faxion voor bedrijfsschade of andere indirecte 
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk 
uitgesloten. 


- Met betrekking overeenkomsten met Zacht-Werken-coaches: Faxion is op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor de dienstverlening jegens derden met 
wie Zacht-Werken-coaches overeenkomsten afsluiten


Ontbinding/opschorting van de overeenkomst
- Opzeggen door een deelnemer kan als de samenwerking niet bevalt 

binnen de garantieperiode die op de website van Faxion bij het 
desbetreffende programma is aangegeven. Met de garantieperiode kun je 
zelf ervaren wat Faxion voor je kan betekenen. Na de garantieperiode is 
geen opzegging meer mogelijk. Dat doen we bewust: in een 
coachingstraject zit soms een lastige periode en juist dan boek je de 
meeste resultaten en is opzeggen jammer. 


- Faxion kan opzeggen als, naar de mening van Faxion, de deelnemer niet 
past bij de groep of de content. Dit met onmiddellijke ingang. Faxion zal 
dan een passend voorstel doen voor een terugbetalingsregeling naar rato 
voor de resterende tijd. In zo’n geval ontstaat er bij de deelnemer geen 
recht op schadevergoeding. 


- Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen, ben je in verzuim. Faxion 
kan je per direct de toegang ontzeggen tot de door jou aangeschafte 
diensten. Je hebt hierbij geen recht op restitutie van al door jou betaalde 
bedragen. Je blijft de verplichting houden om je betaling alsnog volledig te 
voldoen (tenzij we hierover samen andere afspraken via email hebben 
vastgelegd). 


Intellectuele eigendom
- Materialen, informatie, coaching en advies die jij via Faxion ontvangt zijn 

bedoeld om jou te helpen in je eigen bedrijf of organisatie. Deze materialen 
zijn alleen voor eigen gebruik.  
Je gebruikt deze materialen bijvoorbeeld nooit voor advies aan derden, 
stelt ze niet ter beschikking aan derden en ontwikkelt zelf geen producten 
of diensten met de materialen van die je van Faxion hebt ontvangen.


- Wil je toch materialen van Faxion gebruiken? Dan neem je hierover 
contact op via info@Faxion.nl en maken we hierover vooraf schriftelijke 
afspraken. 


- NB: Je mag de boeken van Faxion als affiliate aanschaffen tegen een 
korting en zelf verder verkopen. De spelregels hiervoor vind je op de 
website van Faxion.


- Ook mag je de zacht-werken-coachopleiding volgen, waarna een licentie 
krijgt om zacht werken® in jouw bedrijf aan te bieden.


- Voor Zacht Werken-licenties sluiten we apart een overeenkomst
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- Faxion mag de bij de werkzaamheden opgedane kennis of toegepaste 
methoden voor andere doelen gebruiken. Natuurlijk gaat Faxion daarbij 
vertrouwelijk om met alle kennis over jou en je bedrijf.


Portretrecht
Voor het gebruik van herkenbare foto’s voor website, reclamemateriaal, 
nieuwsbrief, etc door Faxion wordt zoveel mogelijk toestemming gevraagd 
en gelden de normale wettelijke regels. Volgens de auteurswet is voor 
publicatie  van portret-niet-in-opdracht geen toestemming nodig, tenzij 
geportretteerde een redelijk belang heeft bij niet-publicatie. Indien Faxion je 
portret gebruikt en jij dat niet wilt, meld je dat direct aan Faxion, zodat we je 
portret kunnen verwijderen. Dit geeft je geen recht op schadevergoeding.

 

Privacy
- Tijdens en na de programma’s zijn wij beiden (Faxion en de deelnemers) 

gehouden tot zorgvuldigheid/geheimhouding met betrekking tot alle 
vertrouwelijke informatie die we van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. 


- Ook met informatie die je krijgt over andere klanten van Faxion 
(bijvoorbeeld andere deelnemers aan een programma of event) ga jij 
vertrouwelijk om.


- Faxion is niet aansprakelijk voor het verspreiden van informatie over jou, 
door andere kopers van diensten van Faxion (zoals mede-deelnemers aan 
een event of programma).


- Door het aangaan van een overeenkomst geef je toestemming tot 
automatische bewerking van je persoonsgegevens, die we uitsluitend 
zullen gebruiken in het kader van onze eigen diensten. Natuurlijk houden 
we ons hierbij aan alle wettelijke regels en fatsoensnormen.  


Wijziging Samenwerkingsvoorwaarden
- Faxion kan deze voorwaarden wijzigen tijdens de looptijd van de 

overeenkomst. 

- Alleen indien de wijziging een wezenlijke verandering van de te leveren 

dienst inhoudt geeft Faxion deelnemer een redelijke termijn om met de 
nieuwe voorwaarden in te stemmen per email of tot de overeenkomst op 
te zeggen. Na het verstrijken van die termijn wordt instemming 
aangenomen.


Verschil van inzicht en toepasselijk recht
Je hoopt dat het nooit voorkomt, maar soms verloopt een samenwerking of 
levering niet helemaal naar je wens. Hoe gaan we om met problemen of 
klachten?




- Mocht je vinden dat de kwaliteit Faxion, of van mensen die namens Faxion 
met je werken niet voldoet, meld het dan binnen vier weken na het voorval 
via email aan Faxion via info@faxion.nl. We zoeken met jou in onderling 
overleg naar een oplossing. De communicatie hierover leggen we per 
email vast, zodat we beiden helder hebben wat er is besproken. 


- Indien we er samen niet uitkomen, verplichten zowel Deelnemer/koper als 
Faxion zich om eerst professionele mediation in te schakelen voordat 
gerechtelijke stappen worden ondernemen. 


- Mochten we er toch op deze manier niet uitkomen en een van ons zou 
juridische stappen willen ondernemen, dan is doen we dat in 
arrondissement Den Haag.


- Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht is van toepassing.


Inwerkingtreding
Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juni 2017. 


